PROGRAM

Djurö Kulturhus (gula huset mittemot ICA Djurö) kl 11-16:
• Utställning med foton, film och annat material om Djuröbrons tillkomst och betydelse för
bygdens utveckling. Lokala profiler och brobyggare berättar om sina minnen från bygget och
invigningen 26 maj 1962.
• Bildutställning med teckningar av elever i åk 3 med Djuröbron som motiv.
• BOKSLÄPP! Försäljning av kassar, vykort och brickor med bromotiv.
Busstur ”hop-on-hop-off” kl 11-16:
Gul Björknäsbuss kör en slinga mellan Byns gårds vändslinga-Stavsnäs Vinterhamn t.o.r.

Vita Grindarna/Djurö Havsbad (Sollenkrokavägen 33) kl 9-18:
• Morgongymnastik med Djurögymparna vid stranden till 60-tals musik (medtag liggunderlag)
kl 9-10
• Ö-teatern spelar en sketch om sista färjeturen innan invigningen av bron 1962 kl 12 och 13
• Eftermiddagsjazz med Jacob Ullberger & Stockholm Stompers i festvåningstältet kl 16-18
• Familjeslinga med historiskt tema med GPS från Vita Grindarna till Kyrkudden
Djuröbron kl 14-15:
• Bro-walk en 60-talsparad med tidsenliga kläder, klä upp dig och kom. Bästa outfit vinner pris!
• Kortege med veteranbilar och mopeder.
• Sjöräddningen visar sina båtar under Djuröbron (med reservation för ev utryckning)
• Bron kommer att vara utsmyckad med banderoller, flaggor och ballongbuketter vid brofästena.
Midsommarängen (vid företagshuset):
• Veteranbilar och mopeder visar upp sig kl 11-14
• Munkens konditori bjuder på bakverk och Glassvillan erbjuder provsmakning av glass
kl 11-13. Vi bjuder på kaffe och festis.
Helikoptertur från Djurönäsets helikopterplatta (bortom Sjöboden) kl 11-16:
HeliAir erbjuder helikopterturer över vår vackra skärgård. Kom dit, boka och betala på plats.
300:-/person kontant/Swish
• OBS! Ej tillåtet att parkera på Djurönäsets parkering, enbart för hotellets gäster!
Vi rekommenderar alla att låta bilen stå hemma! Svårt med parkering!
	Aktiviteter och tider är preliminära. Mer info www.djurobron60.se
VÄLKOMNA!

Djuröbron 60år 28 Maj
Arrangörer: Djurö Byalag - Djurö-Vindö IF - Djurö Möja Nämdö församling - Konst & Kultur Djurö Stavsnäs
- Kulturarv Djurhamn - Ö-teatern –Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening

Huvudsponsorer: RK Bygg - Vindö Byggvaror
Sponsorer: PÅW Bygg - Törnkvist Åkeri - Vita Grindarna/Djurö Havsbad
Samarbetspartners: Partyland - Munkens Konditori – Glassvillan – ICA Djurö och Stavsnäs – Djurö Gräv

www.djurobron60.se
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