PROGRAMMA CARNAVAL 2016 ……..voor jong en oud!

Vrijdag 5 februari
19.30 uur - 21.30 uur
22.00 uur
Zaterdag 6 februari
13.30 uur - 14.00 uur
14.00 uur - 16.00 uur
21.00 uur
Zondag 7 februari
10.00 uur - 11.00 uur

Sinne, strân, Swalkershûs		
Sinne, Sûpe, Swalkershûs		

Groep 5 t/m Swalkers van Straks
Swalkers van toen en nu

Optocht mmv Euphonia 		
Iedereen! Jong en oud
Onthulling Bokkedam ( bij ’ t Syltsje)
Kindercarnaval			
Peuters t/m groep 8
Sinne, sûpe, ’t Syltsje		
Swalkers van toen en nu
Carnavalsviering St. Odulphuskerk. Mmv Bakhústerheech Sjongers.
Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in de Parochiezaal.

Prins Pietorius den Urste
en

Jeugdprins Jesse B. den Urste

wensen u en jij een zeer fantastisch weekend toe te Bokkedam!

Programma Carnavalsweekend voor de kinderen/jeugd.

Vrijdag 5 februari
19.30 uur-21.30 uur
Jeugdcarnaval: Vanaf groep 5 t/m de Swalkers van Straks
			
*Sinne, strân, Swalkershûs
Entree €1,•
Officiële gedeelte met de Jeugdprins Jesse B. Den Urste en zijn hofhouding
•
Playbackshow (Graag je eigen muziek meenemen en als het kan een Zomerhit)
•
Jongens tegen de meisjes
•
Modeshow (Mooist verklede)
Drinken €0,50 en Frikadel €1,-

Zaterdag 6 februari
13.30 uur t/m 16.00 uur
Kindercarnaval vanaf de Peuters t/m groep 8
				 *De Gearte
Entree €1,•
Optocht start vanaf ’t Gearte plein mmv Euphonia, onthulling Bokkedam bij ’t Syltsje
•
Sleuteloverdacht
•
Er vallen prijzen te winnen voor de mooist verklede en het mooist versierde voertuig***
•
Spelletjes
•
Feest met muziek van DJ Dennie Kuipers
•
Traktatie
Omdat de optocht niet snel gaat is het moeilijk om je evenwicht op een fiets (zonder zijwielen) te houden.
Je mag je fiets versieren, maar dan loop je ernaast. Wij lopen en blijven achter de Burgermeester en De
Prins met zijn gevolg. Andere voertuigen zijn: step, skelter, driewieler, kruiwagen, traptrekker, kinderwagen, etc.
Voor de ouders: Als u in de optocht meeloopt zou het fijn zijn als u iets kleurigs aandoet of omdoet. Denk
bijvoorbeeld aan een gekleurde sjaal of hoed.
Zondag 7 februari
10.00 uur- 11.00 uur

Carnavalsviering in de St. Odulphuskerk. Koffiedrinken in de Parochiezaal

We hebben dit jaar  2 thema’s:  Beroepen en Sinne, strân, see………
CV “De Blauwe Bok”

