OHJELMA
Klo
11.00 - 22.00 Möhkön ruukkimuseo on avoinna, vapaa pääsy.
11.00 - 18.00 Ravintola Parppeinpirtin Nykykarjalainen pitoateria
24 €/ aikuiset, 12 €/ 5-12 v. lapset ja alle 5-v. veloituksetta.
11.00 - 16.00 Lounas Petkeljärvi Centerissä 13 €/ aikuiset, 8 €/ 4-10 v. lapset. Teethän pöytävarauksen p. 041 436 1790.
12.00

Hippa Metsänhengen ohjattu luontoretki Petkeljärvellä. Vapaa pääsy, maksimi ryhmäkoko 12 hlö.
Ilmoittautuminen petkeljarvicenter@gmail.com

12.00 - 24.00 Savottakahvila Möhkön Manta on avoinna.
13.00-14.00

Sirkus Supiaisen sirkustyöpaja. Jongleerausta ja diaboloa – opi sirkustaitoja Sirkus Supiaisen kanssa.

14.00

Sirkus Supiaisen Vegas-Show esitys kupoliteltassa. Tämä show on hurja yhden miehen sirkus, joka tuo
yleisön eteen itäsuomalaisen tulkinnan Vegasista, sen myyttisen loiston aikaan. Sopii myös lapsille aikuisen
seurassa.

16.00-17.00

Sirkus Supiaisen sirkustyöpaja. Jongleerausta ja diaboloa – opi sirkustaitoja Sirkus Supiaisen kanssa.

17.00

Sirkus Supiaisen Ulkopuolella -esitys kupoliteltassa. Sirkustaidetta ja konemusiikkia yhdistävä teos,
joka sopii aikuisille ja nuorille.

17.00 - 21.00 Seppä takoo Möhkön ruukin pajalla.
18.00 - 23.00 Valon Yön herkkupöytä Mantalla 18 €/ aikuiset, 8 €/ 5-12 v. lapset ja alle 5-v. veloituksetta
18.00 alkaen Valon Yön karaoketanssit Möhkön juhlalavalla. Tule mukaan laulamaan ja tanssimaan.
Musiikista vastaa DJ - Team Entertainment.
20.00

Sirkus Supiaisen SIRKÜSMOBILE kesäteatterilla on yllättävä kaikenikäisille katsojille sopiva ulkoilmaesitys.
SIRKÜSMOBILE pysäköidään ja esitys alkaa. Sirkusta tapahtuu auton katolla, sisällä ja jopa ihan pihalla!
Luvassa on jongleerausta tasapainoilua, taikuutta ja tulta.

21.00

Ilja Teppo esiintyy kesäteatterilla. Valon Yön vieraat saavat Iljan omien sanojen mukaan kuulla illan aikana
"sellaista hyväntuulen musiikkia".

22.30

Valon yön kokko syttyy
Tapahtumapäivän ajan mahtavia syystarjouksia Mantan
lahjatavarapuodissa ja kirppiksellä sekä Möhkön ruukin puodissa!

Tervetuloa nauttimaan Möhkön syksyisestä tunnelmasta
ja hämärtyvään iltaan syttyvistä tulista ja valoista!
Tapahtumaan on vapaa pääsy!
Noudatathan tapahtumaan tullessasi koronaohjeita.
Älä osallistu, jos olet kipeänä. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pidä riittävät turvavälit.
Suosittelemme tapahtumassa kasvomaskin käyttöä.
Tapahtuman järjestää:
Möhkön Matkailuyhdistys ry
Yhteistyössä mukana Ilomantsin Matkailuyhdistys ry

