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W ubiegły weekend w naszym mieście odbyły się 29 Dni Złoczewa.
Sobota była dniem skupiającym się na licznych zabawach, konkursach
oraz animacjach dla najmłodszych uczestników. Nie zabrakło eksplozji
kolorów holi, która cieszyła się zdecydowanie największym
zainteresowaniem. Jak co roku zorganizowany został również Nocny
Turniej w Piłkę Nożną, w którym o zwycięstwo walczyło 8 drużyn.
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Zwycięzcą turnieju została drużyna GOŁ-TRANS. Warto wspomnieć, że w
sobotę oprócz owych atrakcji odbywały się równolegle koncerty
wykonawców takich jak: SIX, Jędrek Olżewski i Arnold Światła wraz z
projektem OŚ oraz raper B.R.O. Sobotnie obchody Dni Złoczewa
zakończyły się dyskoteką poprowadzoną przez grupę Technix. Z kolei
niedziela była dniem wypełnionym koncertami jako pierwszy na scenie
pojawił się zespół Zorka. Następnie wystąpił zespół Veegas, który
rozgrzał naszą publiczność i przygotował ją na porcję śmiechu
zafundowaną dzięki występowi Krzysztofa Hanke. Potem zagrał jeszcze
łódzki zespół Twardowsky. Ostatnim koncertem jaki odbył się w trakcie
29 Dni Złoczewa był koncert gwiazdy wieczoru- Happysad. Obchody
zwieńczył pokaz laserowy zamykający dwa dni hucznej zabawy.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim sponsorom Dni
Złoczewa, dzięki którym te dni przepełnione były zabawą, radością,
sportem i przede wszystkim dobrą muzyką.

My już nie możemy doczekać się kolejnych, okrągłych Dni Złoczewa, a
Wy? ��

  

Galeria: XXIX DNI ZŁoczewa 
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