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Stor festival for børn til juni

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Ringsted kan allerede bryste sig af to store festivaler – Ringsted Festival
med masser af god musik og Ringsted Middelalderfestival, der på festlig vis
bringer os tilbage til Valdemarernes tid. Men i år kommer der endnu en stor
festival i Ringsted – nemlig Ringsted Børnefestival med masser af
underholdning for børn og barnlige sjæle.
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Lørdag den 11. juni 2016 løber Ringsteds første børnefestival af stablen. Det sker
i Ringsted Sport Centers haller og i området omkring Sport Centret. Festivalen
henvender sig til børn i alderen 3 – 10 år og deres forældre og bliver en skøn
blanding af kendte børnekunstnere, der optræder og sjove og lærerige aktiviteter
for børn. Festivalen får bl.a. besøg af Store Nørd og Lille Nørd, som de fleste børn
kender fra Ramasjang. Sofie Østergård fra DR Ultra besøger også festivalen,
ligesom Ulla Abdulla kigger forbi med sin drage Nessi.
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Som mange allerede ved er Ringsted i år udpeget som UNICEF By og hele byen
er engageret i at samle ind til skolebørn i Myanmar. Børnefestivalen kommer
derfor også til at sætte fokus på Unicef og indsamlingen til Myanmar. Det betyder
bl.a. at hele overskuddet fra festivalen kommer til at gå til indsamlingen.
Lokal fond er hovedsponsor
Det er Ringsted Kommunes kulturinstitutioner, der er initiativtagere til
børnefestivalen. De håber at kunne tiltrække op mod 10.000 besøgende fra nær
og fjern. Men det er den lokale fond Bjarne Jensens Fond, der sikrer at festivalen
kan blive til noget. Fonden har nemlig doneret 125.000 kr. til afvikling af festivalen.
Det sikrer ikke alene en mulighed for at få nogle af de store børneartister til
festivalen, det sikrer også muligheden for, at der kan samles mange penge ind til
Unicefs arbejde i Myanmar.
”Vi synes, der ligger et godt koncept til grund for børnefestivalen, hvor der både vil
være god underholdning, sjove aktiviteter og en god portion læring til børnene i
Ringsted”, siger Lene Stengade fra Bjarne Jensens Fond.
Borgmester Henrik Hvidesten glæder sig også over festivalen:
”Ringsted er en god by for børn og for børnefamilier. En festival for børn ligger
derfor i god tråd med Byrådets vision om, at skabe optimale muligheder for
familier bl.a. gennem oplevelser og unikke events, som børnefestivalen er et rigtig
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godt eksempel på. Jeg er derfor meget glad for, at Bjarne Jensens Fond er gået
ind i projektet og har støttet det med så flot et beløb. Jeg glæder mig meget til
festivalen, og håber vi på denne måde kan få lagt grundstenen til en årligt
tilbagevendende begivenhed til glæde for børn og deres familier.”
En lærerig festival
Børnefestivalen den 11. juni bliver også afslutningen på et spændende forløb i
kommunens skoler og dagtilbud. I ugen op til festivalen sætter børnene i Ringsted
Kommune nemlig fokus på mange af aktiviteterne til festivalen. Det er f.eks.
elever, der kommer til at stå for ansigtsmaling, som de bliver undervist i inden
festivalen, og det er elever, der afvikler børneloppemarked på pladsen og står for
højtlæsning i læseteltet og meget mere.
Men det er ikke kun kommunens børn, der på forskellig vis bliver inddraget i
festivalen. Det lokale foreningsliv bliver også aktive deltagere i aktiviteterne i
forbindelse med festivalen, og der er også allerede flere af kommunens
virksomheder, der har tilbudt donationer i form af fødevarer og lign.
Faktaboks
Festivalen afholdes den 11. juni kl. 10.00 – 18-00 i og omkring Ringsted Sport
Center.
Overskuddet fra festivalen går til Ringsteds UNICEF By indsamling.
Bjarne Jensens Fond har doneret 125.000 kr. til festivalen.
Billetter til koncerter og teater kommer til salg til et mindre beløb, så alle kan være
med. Alle indtægter fra billetsalget går til UNICEF By indsamlingen.
De fleste aktiviteter på pladsen vil være gratis – enkelte aktiviteter kommer til at
koste et mindre beløb, der kommer til at gå til UNICEF By indsamlingen.
Det bliver også muligt at købe mad og drikkevarer på festivalen – overskuddet går
til UNICEF By indsamlingen.

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Lene Stengade, Bjarne Jensens Fond, tlf.: 57 67 01 00
Marius Byriel, Direktør i Ringsted Kongrescenter, tlf.: 57 62 66 22
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