
Chope 
Mesmo com 

a quantidade de 
sabores das cervejarias 

artesanais e com as 
cervejas importadas, o 

bom e velho Pilsen foi o 
vencedor na opinião dos 

jurados. Ele é tricampeão 
na categoria e foi citado por 

cinco dos oito integrantes 
do júri.

O Júri
l João Paulo Kleinübing, prefeito de Blumenau 

l Norberto Mette, presidente do Parque Vila Germânica 

l Lilian Ribeiro, presidente da comissão de desfiles

l Letícia Silva, coordenadora de Telejornalismo  
da RBS TV Blumenau 

l Cátia e Rafa, comunicadores da Rádio Atlântida Blumenau 

l Realeza da Oktoberfest (Rainha Cristiana Krüger,  
1ª princesa Ana Paula Tolardo e 2ª princesa Sabrina Beck)

l Moacyr Flor, presidente da Associação  
dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau 

l Ivana Ebel, colunista do 
Oktoberzeitung

Grande 
Prêmio 

Oktoberzeitung  
de Diversão 

A tradição do coral masculino do Centro 
Cultural 25 de Julho, que venceu ano passado, 
foi uma grande atração este ano, mas deu 

espaço para os alemães da banda Die Dorf e 
Oxn e o grupo Schalzer Verein de chicoteadores 
no primeiro lugar do pódio. Eles encantaram as 

meninas, chamaram a atenção pelo traquejo com os 
instrumentos, divertiram a galera e tiveram 

excelente aceitação do público e da 
crítica. Ao final, levaram o troféu do 

Prêmio Oktoberzeitung.

Revelação 
A votação dos jurados mostrou 

que a sinfonia de chicotes 
da banda Die Dorf Oxn e a 

diversidade da gastronomia foram 
os destaques da Oktoberfest este ano. 

A banda alemã se despediu da festa 
no segundo final de semana e deixou 
saudade aos foliões. A gastronomia foi ao 

auge com o restaurante-escola da Furb e 
quantidade de pratos típicos e lanches 

disponíveis para matar a fome do 
oktoberfesteiro.

Voto 
Popular 

A grande quantidade de pessoas 
com traje típico foi o destaque 
da Oktoberfest na votação dos 

internautas, pelo ww.santa.com.br. 
Quem votou respondeu à pergunta: 
Qual foi o grande destaque desta 

edição da Oktoberfest? O resultado é 
coerente com o  tema da festa deste 

ano, que é “Aqui todo mundo vira 
alemão”. O uso do traje típico 

recebeu  50,7% dos 
votos.

Desfile 
A organização foi o 

ponto alto destacado 
pelos jurados na avaliação 
dos seis desfiles oficiais. 
Grupos ordenados, início 

pontual e animação foram os 
destaques. Também foi citado 

o carro abre-alas que era 
um chapéu alemão se 

referindo ao tema da 
Oktoberfest.

Música
A banda alemã Die 

Dorf Oxn encantou o 
público e conquistou o 

troféu de Música no Prêmio 
Oktoberfest. Eles também se 
destacaram entre o público 
feminino com a beleza dos 
chicoteadores. Nos desfiles 

que participaram, também 
arrancaram gritos e palmas 

do público. Que voltem 
outras vezes!

Comida 
Típica 

Foi a categoria mais concorrida 
do Prêmio Oktoberzeitung. 

Seis opções foram citadas, mas 
acabou vencendo a tulipa de 

pato da Villa Germânia. Durante 
toda a festa foi difícil não encontrar 

um oktoberfesteiro saboreando uma 
coxinha pelos setores da Vila. Um salve 

especial vai para a tradicional batata 
recheada, para o Eisbein (joelho 

de porco), para gulasch e para 
o hackepeter.

Decoração
O vencedor nesta categoria foi o Setor 1, 

que teve painéis com paisagens de Munique 
e Frankfurt, na Alemanha. Foram 1,6 mil metros 

quadrados de lona reproduzindo 
as paisagens e dando a impressão 
de que o oktoberfesteiro estava na 

Europa. O setor 1 é bicampeão 
no Prêmio Oktoberzeitung. Em 
2009 ele venceu a principal 
categoria com os painéis 

inspirados na cidade de 
Munique e a decoração 

do teto.

Chope 
quente

O prêmio menos desejado da festa é o que 
destaca o pior aspecto da Oktoberfest. Este 
ano o troféu Chope Quente vai para as filas. 

Elas se formaram nos dias mais 
movimentados e foram um 

problema destacado por quatro 
dois oito jurados do prêmio. As 

filas já tinham recebido o 
Chope Quente em 2009, 

na primeira edição 
do Prêmio.
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