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V Midzynarodowy zlot fanów Ewy Farnej

Bartosz Jeziorski, poniedziaBek 01 sierpieD 2016 - 10:38:08

Cztery dni dziel nas od corocznego wydarzenia jakim jest

Midzynarodowy zlot fanów Ewy Farnej.

Ju| 5 i 6 Sierpnia w

ZBotoryi odbdzie si pita edycja tej imprezy. Tego wBa[nie dnia ZBotoryja stanie si po raz kolejny muzyczn i
mBodzie|ow stolic polski. W tym roku zlot powraca do sprawdzonego miejsca na zielonej sali za ZespoBem SzkóB
OgólnoksztaBccych. Ogrom atrakcji w tym autogramiada zdjcia i autografy, ulubione gry i zabawy gwiazdy
kalambury, karaoke, podsumowaniem pierwszego dnia Zlotu i niejako wisienk na torcie bdzie ponad 2 godzinny
koncert Ewy wraz z kapel

. Drugiego dnia w ZBotoryjskim O[rodku Kultury organizator przewidziaB nie lada atrakcj,

przygotowano kameralne spotkania z Ew , na których bdzie mo|na porozmawia ze swoj idolk podzieli si
namiastk prywatno[ci oraz wspólnie po[piewa a nastpnie wspólnie obejrze DVD koncertowe artystki.

ZakoDczeniem drugiego dnia a tym samym kolejnego Zlotu bdzie wspólne wielkie grillowanie. W programie przewidziano
równie| festiwal kolorów, który z pewno[ci nada wielu niezapomnianych wra|eD oraz ubarwi letnie wspomnienia. Nie
pozostaje nam zatem nic innego jak w wakacyjnych planach uwzgldni podró| do ZBotoryi i wBa[nie tam prze|y dwa
z pewno[ci niezapomniane dni.

Zlot jest biletowany, wej[ciówka na caBe wydarzenie kosztuje zaledwie 30 zB. Bilety

mo|na naby na portalu Ticketpro.pl , sklepach EMPIK, ZBotoryjskim O[rodku Kultury i Rekreacji w godzinach 8:00
15:00, Kasa Kina ZOKiRu 16:00 20:00 (oprócz [rody i czwartku), Centrum Informacji Turystycznej w ZBotoryi
8:00 16:00. Patronat honorowy nad zlotem objB burmistrz miasta ZBotoryja Robert PawBowski

5.08.2016 - Pitek - ZespóB SzkóB OgólnoksztaBccych ul. Kolejowa 4
Midzynarodowego zlotu fanów Ewy Farnej

14:30 - Oficjalne otwarcie V

14:30 - Autogramiada - zdjcia i autografy

18:00 - Gry i zabawy19:00 - Rozmowa

z fanami21:00 - EWA FARNA wraz z zespoBem - KONCERT

6.08.2016 Sobota - ZBotoryjski O[rodek Kultury i Rekreacji
zlotu,11:30 DVD na wielkim ekranie!

18:00 Fanowskie grillowanie

10:30 Spotkanie z Ew Farn podsumowanie

