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Fjellrokken 7-8. september i Hemsedal!
Velkommen til Høstmarked og FJELLROKKEN 7-9.september!
Høstmarked lørdag 8/9 kl. 10.00-17.00
Lørdag 8/9 blir sentrum fylt med lokale og eksterne utstillere med alt fra
lokalmat, thaimat, salg av hjortekjøtt, eple, poteter, kunsthåndverk, ull, og
mye mer, i tillegg til zipline over elva, bruskassestabling, andeløp,
ullklipping, avskjedsløp for Labb & Line, yoga, mm.
Det blir utstillere utenfor Hovtun og Stugu. Ved Turistkontoret blir det barnas
brukthandel. Ved Innkjøpslaget blir det foodcourt med Hemsedals

restauranter, kunsthåndtverksutstillere, lokal mat, mm.
FJELLROKKEN 8/9 kl. 17.00-23.00
Fredag 7/9 starter Fjellrokken med jentebandet Cocktail slippers på
Hemsedal Café og Brass Gumbo på Elgen bar.
Lørdag 8/9 er det klart for årets happening, det blir en festival med artister
som kommer til å rocke hele Hemsedal!
Dagen starter kl. 14:00 med Tendement jazzband, deretter kommer Vidar
Villa på scenen rundt kl. 17.30. Villa kommer til fjellheimen og synger om
Sjalusi, Jenter og ikke minst One Night Stands;)
Videre kommer rockebandet fra Sverige, Rydell & Quick ca kl. 18.45. Dette er
et band som er kjent for sine fantastiske sceneshow og spiller coverlåter og
egen komponert rock!
Årets headliner er ingen over og ingen under, selveste Turbo Negro tar turen
til fjells! Bandet har sitt opphav fra Nesodden, og spiller "Deathpunk". Turbo
Negro avslutter kvelden og kommer til å spille rundt kl. 20:30.
Billettsalg via www.hallingbillett.no eller på Turistkontoret frem til lørdag kl.
15.00 og ved inngangen siden av Arti kl 17.00-20.00
Les mer her; www.fjellrokken.no og følg med på facebook; fjellrokken

Hemsedal - Skandinavias alper, er en av de største og mest populære
skidestinasjonene i Skandinavia.
Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap, etbl. i 1939. Destinasjon
Hemsedal jobber med markedsføring, produktutvikling, kompetanseheving og
fellesgoder.
Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com
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