
- Ladies Tour of Norway og «Den Hvite Dame» tok Østfold, Norge og verden med storm i fjor og 
  begge sikter høyt i 2017!  
 
Ladies Tour tok steget opp i syklingens Champion League i fjor, og for første gang arrangeres det et World Tour ritt på 
sykkel i Norge. Den Hvite Dame hadde en fantastisk premiere i fjor med sin musikal rundt den myteomspunnende 
Damen på Fredriksten Festning. Disse arrangementene er på hver sin måte banebrytende på et nasjonalt og interna-
sjonalt nivå, og derfor inviterer vi til en storstilt lanseringsfest for begge arrangementer i Brygga Kultursal.

INVITASJON
LANSERINGSFEST

LADIES TOUR of NORWAY
DEN HVITE DAME

#lton  #uciwwt  #denhvitedame

Brygga Kultursal i Halden - 31. mai.

Arrangementet er GRATIS og åpent for alle!

TV2 vil være tilstede under arrangementet og gjøre TV-opptak.  
Avslutning ca. kl. 20:30.

Se også arrangementsinvitasjon på facebook/ladiestour.no.

Program

17:30 :  Mottakelse på Thon Hotell, Halden (samme bygg som Brygga Kultursal)

18:00 :  Moteshow v/ Tistasenter med de beste norske- og svenske kvinnelige syklistene,  

  skuespillere fra Den Hvite Dame, samt spillere fra Halden Topphåndball

    Lansering og presentasjon av hovedrolleinnehavere - Den Hvite Dame 

    Lansering og presentasjon av program for Ladies Tour of Norway, World Tour 2017

                 Paneldebatt 

                  Hvordan utnytte store idretts- og kulturarrangement som verktøy for å utvikle 

  reiseliv, turisme, kultur og næring?

                  Hva skal til for å få en kvinnelig norsk verdensmester på landeveisykkel?    

                 Profilerte personer fra både næring, kultur og idrett vil sitte i panelet, bl.a Mats Kaggestad - TV2, 

  Mette Bugge - Aftenposten, NHO Reiseliv, Østfold Fylkeskommune, Visit Østfold,  

  Harald T. Hansen - Sykkelpresident og adm.dir. for VM i Bergen 2017, Emma Johansson,   

  Emilie Moberg, Susanne Andersen  m.fl.

  Underholdning med Den Hvite Dame og andre lokale artister

  Konferansier: Kjell Erik Kristiansen
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Med vennlig hilsen

Roy Moberg    Marita Rognøy
Event Director/Daglig leder LToN Den Hvite Dame

Samarbeidspartnere:


