PRESSEMEDDELELSE

Dato: 1. juni 2016

Kom i rekordbogen under Ringsted Børnefestival

Ringsted Kommune

Ringsted Børnefestival bliver også rekordernes fest. For vi vil forsøge
at slå en masse rekorder fra Børnenes Rekordbog, og du kan være
med.

Kommunikationscenter

Erhvervs-, Fritids- og

Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Er du en haj til at bygge tårne med spaghetti og skumfiduser? Er du vildt
god til krabbegang? Eller vil du være med til Danmarks største danseevent
sammen med Sofie Østergaard?
Til Ringsted Børnefestival lørdag den 11. juni forsøger vi at sætte en lang
række nye rekorder, og der er garanteret en rekord, du kan være med til.

Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Ud over de tre nævnte vil vi også sætte ny danmarksrekord for flest børn
med ansigtsmaling, flest kalahakugler flyttet på 1 minut, at slå 10 kolbøtter
hurtigst – rekorden er nu 8,25 sekunder – og mange, mange flere.
I år er Ringsted Kommune UNICEF By, og herigennem støtter kommunen
et skoleprojekt i Myanmar. Igennem året sætter Ringsted Kommune og
UNICEF desuden fokus på børns rettigheder samt betydningen af rent
vand og sanitet. Det markeres selvfølgelig også på Ringsted Børnefestival.
Flere af rekorderne vil derfor have noget med UNICEF-temaerne at gøre.
Du kan for eksempel prøve at slå rekorden i at kaste bolde i et toilet, og vi
vil prøve at slå rekorden i at transportere mest vand i munden på 5
minutter.
Flere rekordforsøg:
•
•
•
•

Flest børn, der spiller yoyo samtidig. Rekorden er nu 68.
Kan vi stable et bogtårn, der er højere end 1,5 meter?
Kæmpe massageslange med Mek Pek, hvor mere end 150 børn
skal give hinanden massage.
Flest børn kørende i et rhönrad-hjul.

Alle rekordforsøg vil blive dokumenteret med video, og der vil være
repræsentanter fra Børnenes Rekordbog.
Læs mere på www.ringstedboernefestival.dk.

Side 1 af 2

Program for dagen
Kl. 10-15.30 Rekordforsøg i Hal B. Kom og forsøg at slå en rekord
Kl. 10.45

Flest børn i et kørende rhönrad-hjul

Kl. 12.00

Rekordforsøg med mest vand transporteret i munden.
Lystanlægget

Kl. 13.15

Flest børn, der spiller Yoyo samtidig. Hal C

Kl. 14.00

Flest børn, der er malet i ansigtet. Hal C

Kl. 14.45

Rekord med flest børn, der danser sammen med Sofie
Østergaard. Hal A

Kl. 15.30

Kåring af rekorder og uddeling af diplomer. Hal B

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 57 62 82 15, jelu@ringsted.dk
Rikke Falkenberg Kofoed, Udviklingskonsulent for IT og læringsmiljøer, tlf.
41 72 25 44, rk5@ringsted.dk
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