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Eventyrløbet 2017: 40, fed og festlig
Eventyrløbet fylder 40, når den fynske folkefest løber af stablen den 25.
maj 2017. TV-2 m. gæster spiller koncert efter løbet.
Om et halvt års tid indtager Eventyrløbet nok en gang gader og veje i Odense, og arrangørerne
står klar med et spændende jubilæumsprogram for deltagerne. Tilmelding åbner den 1.
december.
TV-2 koncert efter løbet
Særligt på musiksiden er der sat hårdt ind, og allerede nu kan det offentliggøres, at TV-2 med
gæster optræder til Eventyrløbet 2017. “Vi glæder os til at gå på scenen i Odense og til at bidrage
til Eventyrløbets store jubilæumsfest” udtaler Steffen Brandt. TV-2 optræder på musikscenen
bag Pucken efter løbet, og hos arrangørerne er man ikke i tvivl om, at TV-2’s folkekære
ørehængere er det helt rette match til jubilæet. ”Vi er indstillet på at få Eventyrløberne i den helt
rigtige jubilæumsstemning på dagen, og med TV-2 på programmet har vi fået et musiknavn,
der garanterer en god performance, og som appellerer til det brede publikum, ” fortæller Klaus
Winther, Eventyrløbets løbsleder.
Fyns største firma- og fødselsdagsfest
De deltagende virksomheder har også muligheden for at opleve den ekstraordinære
jubilæumsstemning fra første parket. Igen i år kan virksomheder bestille lækker mad i
fællesteltet, leveret af Mad med Sjæl, og dermed også sikre sig de bedst tænkelige pladser, når
TV-2 går på scenen.
Bredtfavnende børneaktiviteter
Traditionen tro byder det populære børneevent ind med et sjovt og bredt udvalg af aktiviteter
for de yngste. Det fulde program herfor vil blive annonceret i månederne op til løbet.
Gode tilbud til Eventyrløberne
Vil man troppe op til løbet i forårets trendy farver, kan Eventyrløbets officielle løbe T-shirt med
jubilæumslogo købes til meget fordelagtige priser. Både T-shirt og startnummer til Eventyrløbet
2017 er oplagte julegaveideer, og begge kan købes fra den 1. december via OGF.dk.
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