
2022

O Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein tem o prazer de convidar vocês para participarem conosco 
de mais uma edição presencial do Welt Bier Fest. Depois de dois anos de evento online, a saudade está 
imensa e queremos convidá-los a participar nessa retomada, tão importante para o setor cultural, junto com 
a gente.

Queremos reviver as alegrias em realizar essa grande festa e, por isso, estamos com uma programação 
bem recheada para a edição de 2022, além de outras surpresas:

        -  1ª Caminhada do Welt Bier Fest
           12:30 - Início do cadastramento
           13:30 - Início da caminhada
        -  Jantar Típico alemão - a partir das 19:00
        -  Banda Dizzy Rider 
           19:00 - no Espaço Pub
           01:00 - na Taberna Sonnen Platz
        -  Apresentações culturais no salão principal às 21:00
        -  Banda Munich no palco principal às 22:00
        -  Grupo Blaska na Taberna Sonnen Platz às 23:00
        -  Durante a noite inteira: Chopp em metro, competição de Stammtisch, Engenhoca, 7 estilos de chopp,  
           lanches e doces típicos, chopp importado, corredor da cerveja, souvenirs do evento e o novo espaço 
           externo, o Sonnen Garten. 

Valores: 
Ingresso sem janta antecipado: R$ 20,00
Ingresso sem janta na hora: R$ 25,00 
Ingresso com janta para grupos folclóricos: R$ 40,00
Caminhada com Chopp: R$ 60,00
Caminhada sem Chopp: R$ 40,00
Caminhada com Chopp + Ingresso com Janta: R$ 100,00
Caminhada sem Chopp + Ingresso com Janta: R$ 80,00

Convidamos o seu grupo a vir se divertir conosco e apresentar uma dança de no máximo 4 minutos 
(pedimos que nos comuniquem previamente qual será a dança). E caso estejam interessados em 
hospedagem, sugerimos a hospedaria Bom Pastor: (54) 3298 8066, com Gleci. 

Nova Petrópolis, 03 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Henrique Seefeld
Presidente
Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein Linha Brasil e Linha Araripe - Nova Petrópolis/RS

E-mail: gdfsonnenschein@gmail.com
Instagram: @gdfsonnenschein - @weltbierfest
Facebook: /GDFSonnenschein
Whatsapp: (54) 996312016
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