DISSABTE 28 DESEMBRE
09:00 | OBRIM ACCÉS al CÀMPING
11:00 | Torneig de PILOTA. Partides durant tot el dia
al Frontó municipal, fins les 21:00 h.

16:45 | Des de l’acampada, Txaranga MDF per animar
el camí fins la carpa.

17:30 | OBRIM PORTES Recinte Concerts
17:35 | NIUS DE NIT

DIUMENGE 29 DESEMBRE

DILLUNS 30 DESEMBRE

DIMARTS 31 DESEMBRE

11:00 | Torneig de PILOTA. Partides durant tot el dia

09:00 | Torneig FUTBET i BÀSQUET. Poliesportiu

13:00 | Concurs de PAELLES Dacsa-Festivern,

13:00 | Txaranga MDF, zona d’acreditacions del camping

11:00 | Finals de PILOTA al Frontó municipal.

13:30 | Vermut musical amb MÚSICS DE CARRER

al Frontó municipal, fins les 21:00 h.

16:00 | Torneig FUTBET i BÀSQUET. Es jugarà

durant la vesprada al Poliesportiu. Fins 21:00 h.

16:00 | Taller de MUIXERANGA, plaça del bar Estadi
17:45 | Des de l’acampada, Txaranga MDF fins la carpa

El lliurament de premis serà a partir de les 20:30 h.

El lliurament de premis serà a partir de les 13:30 h.

12:30 | Inici Correbars a la Plaça Major amb
LA TROCAMBA MATANUSCA
1 7 : 1 5 | Des de l’acampada, Txaranga MDF fins la carpa
17:30 | OBRIM PORTES Recinte Concerts

a la Plaça Major.

14:30 | Paelles fetes! Tanca la recepció de paelles pel Concurs
15:00 | Lliurament de premis del Concurs de Paelles
17:00 | Des de l’acampada, Txaranga MDF fins la carpa
17:15 | OBRIM PORTES Recinte Concerts

18:30 | REACCIÓ

18:00 | OBRIM PORTES Recinte Concerts

19:35 | SUU

18:30 | ARSÈNIC

20:40 | EL NIÑO DE LA HIPOTECA

19:35 | SKAKEITAN

1 9 :1 0 | PEPET I MARIETA

20:40 | TESA

20:15 | ANIER

21:50 | HUNTZA

21:40 | SOZIEDAD ALKOHOLIKA

23:05 | HARD GZ

23:15 | OQUES GRASSES

00:25 | GREEN VALLEY

00:50 | BOIKOT

00:05 | EL DILUVI

01:55 | EL TIO DE LA CARETA

02:25 | EBRI KNIGHT

01:35 | XAVI SARRIÀ I EL COR DE LA FERA

03:05 | PORTOBELLO

03:40 | ATUPA

03:05 | LA FÚMIGA

04:05 | NONAI SOUND

04:40 | MALUKS

04:30 | PLAN B

21:55 | LILDAMI
23:05 | FUNKIWIS
00:25 | NARCO
01:55 | DAKIDARRIA
03:05 | BALKAN BOMBA
04:05 | DJ MONKA

VIU EL FESTIVERN
SENSE SEXISME NI LGTBQiFÒBIA*
• Tens dret a viure tranquil·lament la festa.
• NO és NO i no cal donar més explicacions.
No s’accepten actituds bavoses, ni xantatges ni intimidacions.
• Accepta un NO per resposta fins i tot si
han coquetejat amb tu.
• La roba i la forma de ballar de cap
persona et donen dret a assetjar-li.
• No es toleren actituds sexistes ni homòfobes. Les bromes i acudits sobre les
orientacions sexuals també són violència.

• Respecta totes les identitats i orientacions sexuals i de gènere.
• Tota la diversitat de cossos és benvinguda.
Tracta a les persones amb respecte,
ni l’alcohol ni les drogues justifiquen cap
tipus d’agressió.
• Si alguna persona t’agredeix, si vols informació o si observes alguna d’aquestes
actituds, pots adreçar-te al Punt Fúcsia
de Suport i Seguretat Feminista.

18:00 | SKABIDEAN & THE BLACK BIRDS

QUE NO T’AMARGUEN LA FESTA!
Volem fer extensible aquesta actitud positiva i de respecte total en
la convivència quotidiana del Festivern. Per això, no es tolerarà cap
manca de respecte cap a l’entorn, espais, instal·lacions. Les persones que
no respecten l’entorn i embruten l’espai sense trellat seran expulsades.
Hi ha contenidors i bosses de brossa. Retorna-li al poble l’espai que
utilitzes en el mateix estat en què el poble ens l’ha deixat. Un any més
el Festivern agraeix molt a tot el poble de Tavernes la bona acollida i
tracte cap a les festiverneres i festiverners que arriben al poble. Els i les
festiverneres són gent respectuosa, lluitadora i festera com la que més.
Sense respecte i trellat no hi ha festa. Viu el Festivern amb respecte
cap a l’entorn, cap a les veïnes i veïns de Tavernes, persones que estan
treballant a les diferents àrees, actuant o de festa.

17:45 | PIRAT’S SOUND SISTEMA
18:55 | SENYOR OCA
20:10 | PUPIL·LES
21:30 | DEF CON DOS
22:45 | NATIVA
23:50 | CAMPANADES

ENTRADES FESTIVERN TAQUILLA
Abonament (28, 29, 30 i 31 SENSE càmping)
Abonament + Càmping (28, 29, 30 i 31)
Entrada dissabte 28:
Entrada diumenge 29:
Entrada dilluns 30:
Entrada dimarts 31:

40€
45€
24€
24€
24€
30€

* Si s’exhaureix l’aforament pels abonaments no hi haurà
entrades per dies.

* Les entrades per dia no tenen dret a zona d’acampada.
* Si tens abonament sense càmping pots accedir de visita a la
zona d’acampada entre les 9:00 i les 20:00 h.
* Respecteu l’entorn: hi haurà papereres i contenidors de
vidre, plàstic i rebuig. Utilitzeu-los.

HORARI D’ACREDITACIONS I TAQUILLA
28 desembre: de 9 a a 3h de la matinada.
29 desembre: de 10 a 3h de la matinada.
30 i 31 desembre: d’11 a 3h de la matinada.
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* Al camping tindreu un
bar+botiga, on poder fer-vos desdejunis,
café, begudes, comprar menjar, productes
bàsics, etc. Funcionarà només amb Tokens.
Tant a la tenda com als foodtrucks
trobareu opcions veganes, així com
menjar i cervesa i sense gluten.

PROU SEXISME i LGTBIFÒBIA

Al recinte hi haurà un punt de suport
davant agressions sexistes i LGTBifòbia.

* TALLAT

Camí Gandia

* La moneda oficial del Festivern

són els Tokens. Les barres, la
tenda-cafeteria de l’acampada i
els foodtrucks funcionen només
amb Tokens.
EIXIDA

3

* Respecteu l’entorn: per tot el recinte
hi haurà papereres i contenidors de
reciclatge per a vidre, plàstic, rebuig, etc.
Utilitzeu-los per favor. Recolliu la brossa
que genereu.

