UNDERHOLDNING 2019

Ilbjerg Fyrværkerifabrik
(Vestergadehallen – start kl. 9.45)
Ilbjerg Fyrværkerifabrik der har specialiseret sig i skræddersyede festfyrværkerier vil igen i år sørge for at alle løbere
og walker bliver ”skudt” ordentlig af sted. Forvent et brag af et festfyrværkeri

Festbandet
(På hjørnet af Sølystvej / Borgergade – start kl. 10.20)

Bestående af 4 super dygtige musikanter fra
nogle af Silkeborgs bedste festbands.
Eneste formål er med højt humør at spille
super festmusik og skabe den gode
stemning hvor end de optræder.
Danseglade numre fra 60’erne og op til i
dag leveres med en kæmpe rutine, men ikke
mindst en spilleglæde ud over det
sædvanlige, der rækker langt ud over
scenekanten.
Kort og godt… festen starter NU!

Hæk & Heinrich
(Vestergade og Norups Plads - start kl. 9.30)
2 KÆMPE TALENTER 2 GUITARER 2 VOKALER!
Mikkel Heinrich vinder af Silkeborg Solisten 2017 bakkes som
vanligt op af wingman Mikkel Hæk.
Hæk & Heinrich har pudset instrumenterne af og fundet de
fede numre fra 80èrne frem til årets fest.

Jan Blüthgen Duo
( Søgade / Rådhusgade – start kl. 10.25).
Jan Blüthgen & Manana Band spiller den musik, de holder
allermest af. De spiller gamle sange, nye sange, smukke
sange, grimme sange, egne sange og glemte sange.
Det er akustisk, det er passioneret, det er velspillet og
plukket direkte fra stilken!
Nyd turen til tonerne af disse 2 fantastiske herrer.

Tyroler depotet
( Herningvej / Lysbro – start kl. 10.15).
Det skal absolut ikke være kedeligt at gå eller løbe til Champagneløbet og i år er ingen undtagelse. Mød vores
festklædte hjælpere ved vanddepotet på 10,6 km ruten. Her vil du også møde slager stjernerne Hansi Hinterseer
samt Helene Fischer

Udover festlig musik vil der være vand, energibar, slik samt en kold øl (alkoholfri) til de friske deltagere!

Danmarks sjovest løb
(Start fra Vestergadehallen – start kl. 10.25)
”Danmarks sjoveste løb” ( 2,5 km), har samme startsted som de øvrige løberuter. Løberuten er tiltænkt børn, forældre
og bedsteforældre samt alle andre med et barnligt sind
Vi har valgt at døbe løbet ”Danmarks sjoveste løb”, og det forpligter, så derfor vil du bl.a. se følgende underholdning:

- Der vil være fyrværkeri ved start.
- Der vil være Live Rollespil på odden.
- Musik på ruten (Louis Nielsens super DJ).
- Der vil være masser af Klovne.
- Få lavet dit eget ballondyr.

Hils på alle dine helte, se de dansende kaniner og oplev et rigtigt rollespil.

Underholdning af Silkeborg
Liverollespilsforening

Sjov og ballade

Mød Klovnen Happy fra Danmark har Talent
(Odden (også Danmarks Sjoveste) – Start kl. 9,45)

Klovnen Happy laver sjov
og jonglerer med sværd og
store hvidkål - mens han
vel og mærke hænger i
benene - på hovedet på et
stativ.
Det kan du selv opleve på
ruten - og du kan også selv
prøve at jonglere med
nogle af alle hans
cirkusting.
Der vil også være mulighed
for at hilse på Happys
mange klovneassistenter

Mød Skovheksen Karen og hendes magiske hule
(Odden (også Danmarks Sjoveste) – Start kl. 9,45)

Heksen optræder på ruten ved heksens hule - en
installation med kranier, store og små skeletter, sorte
tæpper, store hvide net, store og små edderkopper,
hønseben osv.
Hun har også en røgmaskine og en sæbeboblemaskine der
aktiveres når løberne passerer.
I installationen er også en gammel kakkelovn som der ild
under og her koger hun den farlige heksesuppe i en stor
sort gryde.
Man kan naturligvis prøve at smage suppen - hvis man
ellers tør komme tæt på heksen ......I gryden er der
heksesaft og der ligger forskellige uhyggelige ting.

Luis
Greatest Duo
(på hjørnet af Sølystvej / Ringvejen – start kl. 10.05)
2 mand, 2 vokaler, 1 guitar, 1 cajon – Perfekt sammensætning.
Greatest Duo gir den gas, og holder gang i festen

Folke, Juhl & Blidegaard
(Lunden – start kl. 11.00)
Også kendt under navnet Sejs Trioen ved Folke, Juhl & Blidegaard
spiller de rutinerede og charmerende musikere alt lige fra 60’erne
og til start nullerne.
Alt lige fra Beatles, Creedence, REM, Oasis, Prince, Stones til
dansk med Shubidua, Kim Larsen, Allan Olsen, Thomas Helmig,
Danser med Drenge & TV2 osv.
2xguitar, 1xpercussion og 3xflerstemmigt vokal baner vejen for et
festlig afslutning på Champagneløbet.

DJ USSE MILDAHL
(Vestergadehallen – start kl. 9.00)
Gennem rigtig, rigtig mange år har Usse Mildahl rejst land og rige rundt som
discjockey, radiovært, konferencier m.m.
Han var en af pionererne i lokalradioernes spæde start, hvor han sammen
med bl.a. Thomas Mygind var med til at skabe “Radio Skanderborg” som
senere ændrede navn til “Radio Himmelblå” og “Radio 30” - gennem alle
årene var Usse en trofast væbner, som med sit store engagement og sin
positive livsholdning, viste vejen for mange nye radioværter, samtidig med at
han evnede at nå langt ind i lytternes stuer, med hygge og god musik.

DJ Jef
( OK Plus Vestre Ringvej 24 – start kl. 10.00)
Jef elsker den rigtig lyd fra de gode gamle vinyl LP plader,
så glæd dig til et festbrag fyldt med de fede ørehængere fra
dengang pickuppen var hverdagskost i det danske hjem.

Den KREATIVE SKOLE
( Møde dem på alle ruterne  – start kl. 9.45).
MØD ALLE DE SUPER DYGTIGE ELEVER
Der vil være underholdning i særklasse når de mange dygtige
Elever fra Den Kreative skole udfolder sig med dans, spas og
andre sjove indslag.

Klapper
(på Vestergade - start kl. 10.30)

Mød de glade og veloplagte klapper, som ikke er
Mød de glade og veloplagte klapper, som ikke er bange for
bange for at give dig en frisk bemærkning.
at give dig en frisk bemærkning

Rutekort

