Forslag til arrangementer i
Kitzbüheler Alpen

„Tiroler Jodel Show“

Alpenspektakel

®

med programmet „Sound of Tirol“

Hver ONSDAG - Tirol, Østrig - 23. 5. - 3. 10. 2018
Salvena Halle A-6361 Hopfgarten

„Der Berg ruft !“ (Bjerget kalder)

Bjerg-oplevelser på Hohe Salve i Hopfgarten
Om TORSDAG’en – Maj til oktober 2018 Hopfgarten
(Iflg. plakaterne eller efter nærmere aftale!)

Musikuge i Tirol

med Bjergtur, Alpenspektakel®, Jodelkursus/show, Bondemarked
og Pladskoncert ...
4 - 7 Dages rejse fra maj til oktober - Tirol

„Tiroler Efterårsfest“

med Bjergrige oplevelser,
Almabtrieb, Alpenspektakel® og Tiroler aften.
I ugerne 37, 38 & 39: 10. - 16.9. & 18. - 23.9. & 25.9. - 30.9. 2018

Schlagerfestival

hos Leamwirt Hopfgarten Tirol
med Lara Bianca Fuchs, Gilbert, Anni Perka, Julian David...
3 .– 7. 7. 2018 4-7 Tages Reise nach Tirol
Info: www.musikshow.org - www.hohe-salve.com

2018

Maj til oktober 2018 - i diverse Hoteller
(Fastlægges efter nærmere aftale !)

Arrangementer Tips Forslag

til oplevelser i Kitzbüheler Alpen - 2018
„Tiroler Jodel Show / Kursus“ anderledes underholdning i Brixental - Tirol
Maj til oktober 2018 - sted og tid aftales nærmere (Minimumsgrænse for deltagerantallet !)

Showet begynder med et par simple fælles sang-øvelser på jodler-sprog (håld-jådl-di hå-la-di jådl-di…). I programmet indgår mange jodle-sange samt alpeinstrumenter så som alpehorn, kobjælder, trompet og klarinet. Deltagerne demonstrerer ikke alene deres egne jodle-evner; der spilles også på rumsterstang,
skralde, skeer, vaskebræt og dametromme. Som indehaver af verdensrekorden i at spille på skeer (708 slag på 1 minut - opnået i 2015) afslører Peter
Aschaber teknikken med skeerne. Et par solide tiroler dansetrin og et lynkursus i schuhplatteln (klaskedans) afrunder dette alpeland-show. Efter ca. 2 timer
kan man vidt og bredt høre deltagerne jodlende forlade showet. Dette underholdende program vil i lang tid stå i deltagernes erindring. (Playback Jodel CD
incl. hæfte € 10,-) (Alle øvrige priser efter aftale)

Alpenspektakel® med programmet

„Sound of Tyrol“ Salvena Halle A-6361 Hopfgarten Tirol Austria
Hver ONSDAG - Tirol, Østrig - 23. 5. - 3. 10. 2018 – (i ugerne 38 og 39 dog torsdagene 20. & 27.9.2018)

Alpenspektakel® har i mere end 35 år været et af de bedste musik-shows i Alpelandet – med alpehorn, kobjælder, jodle-sange, schuhplatteln
(klaskedans), soli på mere end 25 forskellige instrumenter og indslag som Mr. Scott, Lilli, Bergknappentanz, Schweizeren osv.
alt understøttet af storskærm og lyseffekter. En uforglemmelig oplevelse som man vil tale om længe efter.
Entre: Voksne: € 14,00 - Børn 12–16 år: € 4 - Børn under 12 år: GRATIS.
Start: 20.30 Slut: Ca. 22.45 (Nedsat entre for rejsearrangører: Voksne € 11,00)

„Der Berg ruft !“

(Bjerget kalder) Bjerg-oplevelser på Hohe Salve i Hopfgarten

TORSDAGE – Maj til oktober 2018 - (Kun efter forudgående aftale) (Minimumsgrænse for deltagerantallet !)

Vi kører til Hopfgarten og fortsætter med en 8-personers gondolbane til bjergstationen. Hohe Salve (1.829 m.o.h.), hvor Tirols smukkeste
bjergudsigt venter på dig. I klart vejr kan man her se over 300 bjergtoppe! Kl. 13.00 modtages vi af musikerne med toner fra alpehorn og
med dit ”Bergerlebnis Karte” (Adgangskort) får du (kun voksne) en ægte tiroler snaps for at komme i den rette stemning. Tiroler musikanter
underholder ved restauranten på toppen. Efter underholdningen besøger du Europas højest beliggende valfartskirke og lytter til hornblæserne.
Derudover foretager vi en kort vandretur til de 12 sol-ure, som fortæller historien om det at måle tid. Lige uden for restauranten indbyder
Alpenspektakel®- Peter til et lille jodle-kursus på det store bjerg. Du kan også tage del i de lokale selskabslege som ”bytte hatte”, ”spille på
skeer” m.m. eller simpelthen nyde Tirols bjergverden fra den roterende panorama-terrasse. (Ved dårligt vejr afvikles arrangementet i bjergrestauranten). Start (på bjerget): Kl. 13.00 - Slut: Kl. ca. 15.30.
Pris per ”Bergerlebnis Karte” (Adgangskort der omfatter Gondol (Op og ned – 2 stationer), musik, animation og 1 snaps):
Voksne: € 24,00 – Børn 6 – 16 år: € 10,00 – Børn under 6 år: GRATIS. (Nedsat entre for rejsearrangører: Voksne € 22,00)

Tel: 0043 (0)5334 2158

Info, billetter, pladsreserveringer: Alpenspektakel
Peter Aschaber – A-6363 Westendorf - Tirol
Mobil: 0043 (0)664 7382 8300 E-Mail: alpenspektakel@aon.at www.alpenspektakel.at

Pakkepris fås ved rejsearrangøren eller på anfordring
Ændringer/rokeringer i programmet på grund af vejret kan forekomme

„Musikuge i Tirol“

med Bjergtur, Alpenspektakel®, Jodelkursus/show, Bondemarked og Pladskoncert
5 - 7 dages rejse fra maj til oktober - Tirol (Fastlægges efter nærmere aftale)
Her får du et helt nyt sammensat ugentligt musik-program i Kitzbüheler Alpen. Den første musikalske aften
er et morsomt jodel-show på hotellet, som en forsmag på musikugen og mangfoldigheden i tyroler-musikken.
Musikerne fra Alpenspektakel® vil begejstre dig med deres nye program. På den musikfyldte markedsdag kommer
du i nærkontakt med kunsthåndværket – og originale egnsretter tilbydes. Hohe Salve (1.829 m.o.h.) – Tirols
smukkeste udsigtspunkt - inviterer til bjergrige oplevelser. Lad dig rive med, når alpehorn og hornblæsere spiller
ved den lille Salven-kirke eller gå en lille tur på bjerget. En traditionsrig pladskoncert med byens store orkester
afrunder denne oplevelsesrige dag. Og endelig må du ikke glemme de utallige og betydningsfulde seværdigheder
overalt i Tirol.
Pakkeprisen på € 289,- pro person 7 overnatninger i delt dobbeltværelse (€ 220,- pro person 5 overnatninger)
(Tillæg for enkeltværelse) omfatter flg. overnatning, forplejning og arrangementer: 3-stjerne-hotel i Kitzbüheler
Alpen (Westendorf) m. halvpension. Delt dobbeltværelse med bad, balkon, TV og Internet. Også kurtaksten (2,€ pr. person/dag) er inkluderet i prisen, Righoldig morgenbuffet, 3-retters menu med valg mellem 2 hovedretter
(Ankomstdagen er menuen dog fastlagt), velkomstdrink, informationsmøde med værten, Tiroler Jodel-Show med
underholdning og dans i hotellets krostue, Alpenspektakel®, Musikalske Bondemarked, Pladskoncert, Bjergrige
oplevelser på Hohe Salve (Incl. gondol, Live-musik, animation, snaps).
Søndag
Aften
Onsdag
Kl. 20.30

Ankomst, velkomst og indkvartering
Evt. udflugt / seværdigheder – (Iflg.rejsearrangøren)
Mulighed for et besøg i ædelsnaps-brænderiet Erber i Brixen (Kun efter forudgående aftale)
”Tiroler Jodel Show” – talrige jodel-sange og lokale instrumenter som alpehorn, ko-bjælder,
skeer, trompeter….indgår i dette lystige musik-show på hotellet.
Eet af ugens højdepunkter er Alpenspektakel® med programmet „Sound of Tirol“ - et skægt
alpelands-spektakel under anvendelse af op til 25 forskellige instrumenter. Et show, der huskes
lang tid efter. (Salvena-salen i Hopfgarten).

Torsdag
BJERGET KALDER! Bjerg-oplevelser på Hohe Salve i Hopfgarten
Fra kl. 12.00 Vi kører til Hopfgarten og fortsætter med en 8-personers gondolbane til bjergstationen. Kl. 13.00
modtages vi af musikerne med toner fra alpehorn og med dit ”Bergerlebnis Karte” (adgangskort)
får du en ægte tiroler snaps for at komme i den rette stemning. Tiroler musikanter underholder ved
restauranten på toppen. Efter underholdningen besøger du Europas højest beliggende valfartskirke
og lytter til hornblæserne. Efterfølgende kan du evt. vandre de ca. 20 min. til de 12 sol-ure, som
fortæller historien om det at måle tid. Lige uden for restauranten indbyder Jodel-Peter til et lille
jodel-kursus på det store bjerg. Du kan også tage del i de lokale selskabslege som ”bytte hatte”,
”spille på skeer” m.m. eller simpelthen nyde Tirols bjergverden fra den roterende panoramaterrasse. (Ved dårligt vejr afvikles arrangementet i bjerg-restauranten)
Ca. kl. 16.00 Retur med gondol-banen.
Fra kl. 16.30 Musikalsk Bondemarked - (28.Juni - 20.September)
I disse musikalske rammer skulle du tage et par smagsprøver på de originale tiroler specialiteter
Her får du et indblik i Tirols kunsthåndværk.
Fredag
Nærmere program fastlægges af rejsearrangøren
Kl. 20.00
(22.Juni – 21.September) Pladskoncert. Ca. 50 musikere fra det lokale blæseorkester leverer en
flot koncert ved musikpavillonen.
Diverse

Søndag

Efter ønske kan der arrangeres yderligere musik-arrangementer i regionen (byfest, diverse koncerter, Tiroler
hjemstavnsaften ”lys i bjergene” osv.) (ikke omfattet af pakkeprisen)

Morgenmad og afrejse

Lara Bianca Fuchs Schlagerfestival 2018
3. - 7. Juli 2018 Schlagerfestival Gasthof Leamwirt, Penningbergstraße 65, A-6361 Hopfgarten im Brixental - Fra kl. 19:30

Onsdag 4. 7. - Alpenspektakelmed “Sound of Tirol” Torsdag 5.7. Bjergvandring og musikaften.
Fredag 6. 7. med Lara Bianca Fuchs, Marleen, Christian Lais, Maria Voskania –DSDS Finalistin 2017,
Zillertaler Mander, Bernhanrd Brink Open-Air Tel: +43 5335 2296

Info, billetter, pladsreserveringer:
Ferienregion Hohe Salve
Tina & Peter Aschaber
A-6300 Wörgl Innsbrucker Straße 1
A-6363 Westendorf Holzham 57
Tel: 0043 (0)57507 7000
Tel: 0043 (0)5334 2158
incoming@hohe-salve.com
mediacom@aon.at

„Tiroler Efterårsfest“

med Bjergrige oplevelser, Almabtrieb, Alpenspektakel®,
Jodel-kursus og Tiroleraften...

I ugerne 37 (11. - 16.9.), 38 (18. - 23.9.) & 39 (25.9. - 30.9.)
I løbet af denne musik- og bjergfest vil du opleve mangfoldigheden i Tirols musik og kultur. Vi satser på gæstfrihed, humor, hele bjergverdenen i Tirol og naturligvis det kulinariske. Musikanterne leverer mange forskellige
musik-arter og arrangerer traditionelle og lystige aftener. På den musikfyldte markedsdag kommer du også i
nærkontakt med alle egnens kunsthåndværk. Hohe Salve (1.829 m.o.h. – Tirols flotteste udsigtspunkt) byder
på en ganske særlig bjergoplevelse. Lad dig rive med, når hornblæsernes musik lyder fra den lille Salven-kirke
ud over Kitzbüheler-alperne eller gå en tur ad de gode bjergstier. Den traditionsrige “Tiroleraften“ med folkedans, klaskedans og tiroler-musik er altid en stemningsfyldt oplevelse. Ved Almabtrieb oplever du den landlige
tradition, når køerne drives ned fra almen (sæteren) pyntet flot med kæmpemæssige kobjælder og hornene
smykket med papirblomster og så er der selvfølgelig folkefest. Og endelig må du ikke glemme de utallige og
betydningsfulde seværdigheder overalt i Tirol.
I pakkeprisen på € 47.- pro person er indeholdt flg. ydelser (Ikke overnatning):
Sø - On
Ti el. On
Torsdag
Fra kl. 15.30
Kl. 20.30
Fredag
Fra kl. 10.30

Ca. kl. 15.30
Kl. 20.30

Ankomst, velkomst og indkvartering
Udflugt / seværdigheder – (Iflg.rejsearrangøren)
„Tiroler Jodel Show„ – Musikalsk aften med stemnings-, show- og dansemusik på hotellet
Musikalsk Bondemarked - (Nærmere program fastlægges af rejsearrangøren)
Her får du et indblik i Tirols kunsthåndværk. I disse musikalske rammer skulle du også tage et
par smagsprøver på de originale tiroler specialiteter.
Eet af ugens højdepunkter er Alpenspektakel® med programmet „Sound of Tirol“ - et skægt
alpelands-spektakel under anvendelse af op til 25 forskellige instrumenter. Et show, der huskes
lang tid efter. (Salvena-salen i Hopfgarten).
BJERGET KALDER! Bjerg-oplevelser på Hohe Salve (1.829 m.o.h.) i Hopfgarten
Vi kører til Hopfgarten og fortsætter med en 8-personers gondolbane til bjergstationen, hvor
en skøn marketenderske venter med en ægte tiroler snaps. Tiroler musikanter underholder
ved restauranten på toppen. Efter underholdningen besøger du Europas højest beliggende
valfartskirke og lytter til hornblæserne. Efterfølgende kan du evt. vandre de ca. 20 min. til de 12
sol-ure, som fortæller historien om det at måle tid. Lige uden for restauranten indbyder det store
bjerg til et lille jodel-kursus. Du kan også tage del i de lokale selskabslege som ”bytte hatte”,
”spille på skeer” m.m. eller simpelthen nyde Tirols bjergverden fra den roterende panoramaterrasse. (Ved dårligt vejr afvikles arrangementet i bjerg-restauranten)
Retur med gondol-banen.
“Tiroleraften“ med folkedans, klaskedans, jodeln og Tiroler musikanter, der spiller op til dans.
(Salvena-salen i Hopfgarten)

Lørdag

Almabtrieb i Tirol
Afvikles i 16.9. i Angerberg og i Fügen (Zillertal), 23.9. i Wildschönau, Westendorf, Kirchberg,
og Reith im Alpach, 30.10. i Hopfgarten og Mayerhofen (Zillertal). Her vil du se, med hvilken
iver køerne haster hjem fra almen. Almabtrieb afvikles i musikalske rammer – med plads til en
sving-om - ligesom der bydes på specialiteter fra det lokale køkken. (Ændringer på grund af
vejrliget kan forekomme).

Søndag

Morgenmad og afrejse
Forbehold for ændringer i programmet!

Arrangementer og ugeprogram 2019 *
22. 5. - 02. 10. 2019 Hver ONSDAG Alpenspektakel®
Maj til oktober 2019 Tiroler Jodel Show i diverse Hoteller (For grupper og busrejser - Fastlægges efter nærmere aftale !)
Maj til oktober 2019   FREDAG ”Bjerg-oplevelser” Der Berg ruft (Bjerget kalder) (Iflg. Opslag på stedet)
Maj til oktober 2019 5 - 7 Dages Rejser „Musikuge i Tirol“ med bjerg-events, Alpenspektakel®, jodelkursus/show,
bondemarked, Pladskoncert… (Efter nærmere aftale)
10. - 15. 09. 2019 Tiroler Efterårsfest med Bjerg-oplevelser, Almabtrieb, Alpenspektakel® og Tiroleraften
17. - 22. 09. 2019 Tiroler Efterårsfest med Bjerg-oplevelser, Almabtrieb, Alpenspektakel® og Tiroleraften
24. - 29. 09. 2019 Tiroler Efterårsfest med Bjerg-oplevelser, Almabtrieb, Alpenspektakel® og Tiroleraften
*med forbehold for ændringer (Annonceres på vores hjemmeside).

Info, billetter, pladsreserveringer:
Tina & Peter Aschaber
A-6363 Westendorf Holzham 57
Tel: 0043 (0)5334 2158
mediacom@aon.at

Ferienregion Hohe Salve
A-6300 Wörgl Innsbrucker Straße 1
Tel: 0043 (0)57507 7000
incoming@hohe-salve.com

