


DIVENDRES
5 D’OCTUBRE

DISSABTE
6 D’OCTUBRE
A les 11:00 h
Obertura de l’Oktoberfest

A les 12:00 h
Bier Barrer Rolling. 
Carrera de barrils

A les 12:30 h
Shamrock Vagabonds. 
Música Folk

A les 18:00 h
Kellner Bier.
Carrera d’obstacles fent de 
cambrer

A les 18:30 h
Inici del Concurs de dis-
fresses típiques alemanyes*

De 19:00 a 21:00 h
Musicbeer.
Acosta’t al dj i demana-li la 
teva cançó preferida

A les 21:00 h
Bit Bier.
Concurs de bitlles amb bar-
rils de cervesa

A les 17:00 h
Obertura de l’Oktoberfest

De 18:00 a 21:00 h
Taller gastronòmic: Vine a 
fer una Pretzel

A les 19:00 h
Cerimònia inaugural amb 
la tradicional obertura del 
barril clàssic

A les 19:30 h
Hammerschlagen. 
Concurs de clavar claus

A les 21:00 h
The Brand.
Versions de rock 

A les 22:30 h
Ziege Duel.
Concurs de munyir la cabra

A les 23:00 h
S’Temple Bar.
Música de taverna

A les 21:30 h
Entrega de premis del 
Concurs de disfresses 

A les 22:00 h
Delorgan & Nancy 
Whiskey. Música de taverna

A les 23:30 h
Ossito Bier.
Menja’t l’Ossito sense utilitzar 
les mans

A les 24:00 h
Dj Käfer

DIUMENGE
7 D’OCTUBRE

A les 11:00 h
Obertura de l’Oktoberfest

De 11:00 a 13:00 h
KinderFest. 
Taller creatiu infantil: clauer 
en forma de Pretzel

De 11:00 a 14:00 h
Family Day. 
Vine a gaudir del KinderFest 
amb la família!

A les 12:00 h
Bier Barrer Rolling.
Carrera de barrils

De 12:30 a 14:30 h
Vermut Acústic.
Els millors acústics de tots els 
temps

De 13:00 a 14:00 h
KinderFest-Globofest. 
Activitat infantil

De 17:00 a 21:00 h
Family Day. 
Vine a gaudir del KinderFest 
amb la família!

De 18:00 a 20:00 h
KinderFest- Maquillatge 
Für Kinder

A les 20:00 h
Tancament amb músiques 
tradicionals alemanyes

L’organització es reserva el dret de suspendre 
o alterar l’horari dels actes recollits en aquest 
programa per qualsevol causa o situació no 
prevista. Tots els actes estan organitzats per 
Esdeveniments 7 Vetes amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
Totes les activitats de la fira són gratuïtes. 

* Veniu amb el vestit típic alemany a l’Okto-
berfest i participa en el concurs. Tothom que 
vulgui participar-hi haurà de pujar a l’escenari 
i els membres del jurat faran una votació. Hi 
haurà 3 categories: femenina “dirndl”, mascu-
lina “landerhosen” i la més creativa “kreativ”.


