Welkom op de 12e Harleydag Delfzijl

Programma Harleydag Delfzijl 2008

De bands voor 2008

De 12e editie van de harleydag gaat weer van start
op 7 september! Als vanouds gaat deze dag weer
bijzonder worden met veel spektakel en vooral
motorisch geweld. Veel harley´s, trikes en americars dus! Met veel entertainment erom heen zal de
dag omkleed zijn
voor jong en oud.
Zo kunt u weer diverse straatartiesten
aantreffen en andere
bezienswaardigheden.

Zoal de laatste jaren te doen gebruikelijk zijn de drie
pleinen weer de place to be! De Harley´s op het Molenbergplein, de trikes op het Vennenplein en last but
not least, de Americars op het parkeerterrein achter de
Albert Heijn. In het kort ziet het programma er als volgt
uit....

Op de drie podia zijn weer bands van formaat geboekt.
We gaan ze even aan u voorstellen..

Natuurlijk zijn de succesvolle ingredienten uit
vorige edities ook weer te zien zoals de altijd
spectaculaire burn-out! Verder een nieuwe top
attraktie,de salamotordrome en natuurlijk de
meiden van Passie... De Passie girls zijn ook te
bewonderen in de wettshirt verkiezing en u
kunt met ze op de foto op
een mooie Harley. Al met
al is er weer voor jong en
oud veel te zien en te beleven! Graag zien we u op
7 september!
Namens de St. Harleydag Delfijl
en het Biker Comité,
Cris Hut

ww.harleydag.com

Harleyplein

Harley bikes - Mooiste bike - Passiestand - Bierbuik en
Passie Miss Wet T-shirt wedstrijd -fotostudio van Passie
waar je met motoren en modellen op de foto kunt Tattoo & Piercing - Salamotordrome - Burnout - Live
muziek -Internationale standhouders - Biertent en
diverse taplocaties - Straattoneel - Clowns - Infostand
voor al je informatie en inschrijvingen voor de
wedstrijden

S.W.D.R. is een stevige
bluesrock band. De bandleden Anno de Roo, Wim
Kugel en Bert Santing weten
elk publiek te boeien en kenmerken zich door een groot
improvisatie-vermogen waardoor iedere performence
weer uniek is.
NO-ID is begin 2005 ontstaan
als 3 mans formatie en speelt
vanaf mei 2006 in de huidige
samenstelling. De muziek van
NO-ID valt het best te omschrijven als Punkrock met een
vleugje Metal

Trikes

Trikes treffen - Mooiste trike verkiezing - Tattoo Bodypaintartiesten - Diverse terrassen en taplocaties Internationalestandhouders - Trike rondritten - Fotosessie - Straattoneel - Clowns - Diverse kinderattracties - Promoteams - Live muziek Infostand voor al je
informatie en inschrijvingen voor de wedstrijden

AMERICAN CARS
American cars - Diverse kategorien mooiste car verkiezingen - Live muziek - Diverse terrassen - Straatartiesten - Promotie teams - Bodypaint - Straat decoraties

www.harleydag.com
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Mother Goose is opgericht in
2003 en met wat veranderingen
in de band is de huidige lineup
ontstaan met stuk voor stuk ervaren muzikanten die het klappen
van de zweep inmiddels kennen.
Een live optreden van Mother Goose is genieten van
vele rock klassiekers!
De vijf muzikanten van de Texas-blues
formatie TT-Jag , komen uit het noorden
van Nederland. Met samen meer als 100
jaar podiumervaring swingt de band langs
de iconen van 30 jaar blues & rock.
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De bands voor 2008
De boys are back in town staat
op hun site te lezen en zo is
het ook op de 12e Harleydag.
Cadillac Jacks, blues/rock
coverband, zijn een garantie
voor een lekkere middag!
Besides That is opgericht in de zomer van 1988 en speelt sinds 1998
in de huidige bezetting. Besides That
gaat geheel haar eigen weg in de
muziek en speelt een kruising tussen
de new-wave uit de jaren 80 en nieuwe invloeden uit
de laatste jaren.

Partners in verzekeringen.

En nog veel meer....
Zoals de Wastelanders! Deze piraten van de toekomst
leven van het afval van de ‘moderne beschaving’.
Met hun bizarre voertuigen,
geconstrueerd uit schroot,
‘zeilen’ zij door de straten
op zoek naar alles wat van
waarde is.
Ook te bewonderen in de straten van Delfzijl, de meiden van Mildvuur. Sinds 2007 licht Mildvuur feestjes
en evenementen op met haar vuurshows. ... Verder een
nieuwe Wall, de Salamotordrome!
Het is de oudste van Europa, met
een diameter van ruim 8 meter en
een hoogte van 6 meter zal deze wall
weer garant staan voor veel spektakel...
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www.oma-live.de

WWW.LAATSTERIT.NL
DR ANKE NHANDE L ROBE RT US
MET DANK AAN
Grober unfug (D) voor het t -shirt ontwerp
- Coca Cola -Motorcycle Works - Horeca
Delfzijl - Roffald Produkties en een dank aan
een ieder die de Harleydag Delfzijl een warm
hart toedraagt
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aanvang 12:00

BIKES, TRIKES & AMERICARS

www.harleydag.com

info: 06 25350858
0596 634111
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