
Ildfestregattaen øvrige underholdning 

Program for åbningsdagen: TIRSDAG d. 15. AUGUST 2017 

Kl. 18.45 Åbning af Silkeborg Ildfestregatta 2017 v/ Borgmester Steen Vindum 

Kl.19.00  INFERNAL 

Kl.23.00  Velkomst til flåden 

Kl.23.10 River Art opvisning 

Kl.24.00 European Fireworks Contest 2017.02.16 

Hjejleteltet–  lige i hjertet af Regattaen med udsigt over havnen 
Fest til Regatta på byens bedste placering. Silkeborg-Voel KFUM byder velkommen i Hjejleteltet – lige i 
hjertet af Regattaen med udsigt over havnen. Et af de bedste steder at få en fed fest fra tirsdag til 
lørdag er Hjejleteltet !  

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/20-program/telte/43-hjejleteltet  

Det Magiske Spejltelt 
Traditionen med internationalt varietéshow og spisning i Det Magiske Spejltelt bliver naturligvis 
gentaget - denne gang med et helt ekstraordinært stort program. Tag naboen-, familien-, kollegaerne 
under armen og få den sjoveste fest i godt selskab  

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/19-program/underholdning/45-spejlteltet  

Jazztown i Jysk Musikteater 
Jazz Town rykker ind i foyeren i Jysk Musikteater. Her vil der hver aften blive præsenteret lækkert jazz 
musik af mange forskellige stilarter. Alt fra traditionel jazz til jazz på tværs af kulturer. 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/19-program/underholdning/30-jazztown  

SIF Teltet - ved siden af rådhuset - lige ud til fyrværkeriet! 

Få skridt til øl i hanerne og super live musik på scenen ! 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/20-program/telte/89-sif-teltet  

Afterski Party på Zwei Grosse Bier Bar - Søtorvet 

På Danmarks smukkeste parkeringsplads på Søvej i Silkeborg flytter Zwei Grosse bier Bar ned i et 

telt, som helt sikkert bliver rigtig sjovt at besøge under iIdfestregattaen. 

"Står på en Alpetop" og ”Jawohl, Jawohl" - vi lover, at der bliver gang i afterskifesten, når du 

besøger Zwei Grosse Bier Bar på søtorvet !  Hvis du har prøvet at stå på ski i Alperne, så ved du, 

hvad vi taler om, når vi præsenterer Danmarks fedeste afterskifest. Her har vi forenet det bedste af 

østrigsk afterski med en god portion dansk stemning, folkelighed og hygge, som sætter vores mål 

for øje ”at skabe en levende fest for alle i en folkelig afterskiånd". Vi tilbyder en femstjernet 

afterski, hvor alle kan være med! 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/20-program/telte/35-zwei-grosse-bier  
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River Art & Tableau 

I forbindelse med Kulturhovedstad 2017 er Silkeborg vært for en ud af 12 Fuldmåne-begivenheder, 

som finder sted i løbet af 2017 i hele Region Midt. Foreningen River Art er, i samarbejde med 

Silkeborg Turist og Ildfestregatta forening, udvalgt af Aarhus 2017 Fonden til at stå for Silkeborgs 

udgave af Fuldmåneeventen, som foregår under Silkeborg Ildfestregatta i perioden d. 15.8. – d.19.8. 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/22-program/performance/36-riverart-tableau  

Ildfestregatta fyrværkeri 

Festfyrværkeriet starter alle 5 Ildfestregatta aftener kl. 24.00 ved Langsøen 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/21-program/udendors/31-fyrvaerkeri  

Du bliver høj af en oplevelse ombord på Dinner in The Sky 

Dinner in The Sky - er et unikt mødested for op til 22 personer, der er interesserede i - bogstaveligt 

talt – at tage en middag eller et glas champagne op til nye højder.  

Selskabet hæves op til mellem 48 og 58 meter, hvorfra man kan nyde en fantastisk udsigt over 

Silkeborg. 

http://www.ildregatta.dk/index.php/program2017/21-program/udendors/80-dinner-in-the-sky  

Og meget mere. 

Gå ind på hjemmesiden og se det fantastiske program. 

http://www.ildregatta.dk/index.php  
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