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Priatelia country hudby!

Po roku sa k vám opäť prihovárame, 
aby sme vám oznámili, že festival 
Country TRH 2010 je pripravený. 
Rodil sa veľmi ťažko aj preto, lebo 
mesto Handlová ako spoluorganizá-
tor nemohlo  v tomto roku finančne 
podporiť naše podujatie  zo svojho 
rozpočtu. Aj vďaka primátorovi mesta 
sme nakoniec našli partnerov, ktorí 
položili základný kameň tohtoročného 
festivalu. 
Aby nám náš spoločný country dom-
ček nespadol na hlavu, závisí už len 
na vás a trochu na počasí.  Príďte, 
tešíme sa na vás. Čakajú vás dva dni 
dobrej zábavy, dobrej muziky, kopec 
súťaží, hier, dobré pivko a špecialitky 
z našej country kuchyne.

Vladislav Horváth
riaditeľ festivalu

Hlavní organizátori:
Mesto Handlová,
Spoločnosť Country 2000

Spoluorganizátori:
Veľvyslanectvo USA v SR, Hater, s.r.o.  
MsBP s.r.o, Dom kultúry mesta 
Handlová, Asterion, n.o., Železnice 
Slovenskej republiky

Mediálni partneri:
Handlovské noviny
RTV Prievidza
Beta Rádio
Prievidzsko

Informácie:
Parkovanie – bezplatné na letiskovej 
dráhe
Stanovanie – bezplatné v mieste 
festivalu (pitná voda + EkoWC)
Občerstvenie – v mieste podujatia

Doprava na podujatie: 
Dopravu zabezpečuje
GOGO TOUR – 0907 090 085

Prímestské spoje SAD
piatok
z Handlovej - 19.25 h
sobota
z Handlovej - 10.15 h, 
do Handlovej  -15.40 h
Predaj na festivale zabezpečuje
Štefan Mikula 0905 383 515
Zmena programu 
je vyhradená! 

Tešíme sa na stretnutie!

Vstupné na festival:
PIATOK 
Dospelý  5,50 €
Dieťa do 15 r.  zdarma
Kamarát (6 osôb)   25 €
                    

Permanentka 
na dva dni pre 1 osobu 8 €

SOBOTA

Celodenný lístok 5,50 €
(platí aj na večerný program)
Dieťa do 15 r.. 1 €
Rodina  (3-6 osôb) 5,50 €
(platí do 16.00 €)
Kamarát (6 osôb)  25 €

Pri zakúpení celodenného lístku  
má dieťa vstup zdarma!

Zľavnený lístok - 3 €/osoba 
platí pre ZŤP, pri predložení plat-
ného cestovného lístka z vlaku.
Predpredaj vstupeniek je v TIK-u
v Podnikateľskom inkubátore


