
 
„A BULI”  
 

a család és a barátság napja  
 

ZIRCEN, A HÁROM-HEGYEN 
 

minden év első júliusi hétvégéjén 
 

2000-ben TIZEDIK és  MILLENNIUMI „A BULI” ! 
 

 Egésznapos, ingyenes nonprofit szabadtéri zenés  
    nagyrendezvény tízezernyi látogatóval 
 Színvonalas színpadi zenei műsorok  
 Változatos kézműves-sport-játék- és prevenciós   
    programok, bemutatók a Játszóligetben   
    minden korosztálynak (millenniumi emlékfa ültetés,  
   ötemeletes A BULI-torta, családi játékok, kézműves  
   műhelyek, dzsungelkötélpálya, futás, foci, streetball,  
   kézilabda, lövészet, lovaglás, küzdősportok, tűzoltó és  
   Polgári Védelmi bemutatók, véradás, drogsátor… 
 Tüzijáték és tábortűz éjfélkor  
 Szolgáltatásaink: 50 %-os MÁV-kedvezmény, BULI- 
   busz, ingyenes parkolás, sátorozási-főzési lehetőség  
 „A BULI” Zirc város kulturális idegenforgalmi  
    rendezvénysorozatának része  
 

Jubileumi programunk 2000. július 1-én 
13 óra      Cuha Delta Blues Breakers együttes (Zircről) 
14.30 óra Garabonciás együttes gyerekműsora 
16 óra      Shannon együttes (ír zene táncházza) 
18 óra      Benkó Dixieland Band 
20 óra      Bródy János és a NO coMMent együttes 
22 óra      Veszprémi Petőfi Színház  
                Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról és  
                A padlás  (válogatás) 
23 óra      Varga Miklós (millenniumi összeállítás) 
24 óra      Tűzijáték majd tábortűz (közös éneklés) 
0.30 óra   Hevesi Happy Band 
 

Információ:     
 "A BULI" ALAPÍTVÁNY  
8420. Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9.  

 Polgármesteri Hivatal (Encz Ilona) 
8420. Zirc, Március 15. tér 1.  

 88/414-253      88/414-475 

 zircpmh@elender.hu és zirczabh@c3.hu   

 www.c3.hu\~zirczabh 
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