PRESSEMEDDELELSE

Dato: 21. april 2016

Årets festligste dag for Ringsteds børn
Børnene i Ringsted får deres egen festival, når der for første gang er Ringsted
Børnefestival lørdag den 11. juni.
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Rønnedevej 9

Det foregår ved Ringsted Sportcenter, og der bliver koncerter med masser af gang
i, teaterforestillinger, opvisninger og en masse aktiviteter, du kan være med til eller
blot kigge på. Se mere om programmet på www.ringstedboernefestival.dk.
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Den 11. juni kan du blandt andet opleve koncert med Lærke fra MGP, se Kalle fra
Ramasjangs store musikshow og komme til danseworkshop med Sofie
Østergaard, der er vært på DR Ultra.
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Du kan også møde Peter Skødt Knudsen fra Store Nørd og Anders og Katrine fra
Lille Nørd, og du kan høre Ulla Abdullas Cocobongoband, der har taget dragen
Næssi med. Det foregår alt sammen på den store scene i Hal A ved Ringsted
Sportcenter, hvor Mek Pek er konferencier. Endags-festivalen slutter af med et
stort børnediskotek.
Meget er gratis
Derudover er der både gadeteater, børneloppemarked, ansigtsmaling,
rekordforsøg og alt muligt andet. Mange af Ringsteds foreninger kommer og viser
prøver på deres kunnen. Du kan for eksempel få en tur på Karups Ridecenters
heste, se opvisning af Ringsted Dansecenter og hoppe i trampolin med Ringsted
IF Gymnastik.
Ringsted Børnefestival er henvendt til børn i alderen 3-10 år, og de må hjertens
gerne tage deres forældre og søskende med. Mange aktiviteter på dagen vil være
gratis, men til de store koncerter og ved andre aktiviteter koster det et lille beløb at
komme ind.
Overskuddet går til UNICEF
I år hænger Ringsted Børnefestival sammen med, at Ringsted er UNICEF By.
Billetindtægter og alt overskuddet fra børnefestivalen går derfor til indsamlingen,
der skal støtte UNICEF’s skoleprojekt i Myanmar.
Ringsted Børnefestival skabes i et tæt samarbejde med elever og medarbejdere
fra skoler og dagtilbud. Elever fra skolerne får mulighed for at deltage i forskellige
kurser inden festivalen og på selve festivalen kan de lave ansigtsmaling, trylleri,
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højtlæsning, yoyo-spil og meget mere. Festivalens store loppemarked vil også
blive arrangeret af skolerne og dagtilbuddene.
Årets UNICEF-tema på Ringsted Børnefestival kender alle børn og unge i
kommunen. Igennem 2016 arbejdes der overalt med temaerne vand, sanitet og
børns rettigheder. På mange måder bliver Ringsted Børnefestival dermed en
fejring af det store engagement, skoler og i dagtilbud har lagt i projektet med at
være UNICEF By.
FAKTA
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•
•
•

Ringsted Børnefestival afholdes lørdag den 11. juni kl. 10-16 ved Ringsted
Sport Center. Musikprogrammet slutter kl. 18.
Børnefestivalen er arrangeret af Ringsted Kommune og kommunens
kulturinstitutioner.
Alt overskud fra festivalen går til Ringsteds UNICEF By-indsamling. Bjarne
Jensens Fond har doneret 125.000 kr. til festivalen.
Læs mere på www.ringstedboernefestival.dk

Musikprogram
Mek Pek er konferencier på den store scene i Hal A i Ringsted Sportcenter.
Programmet for scenen er:
Kl. 10: Ulla Abdulla Cocobongoband med dragen Næssi
Kl. 11.15: Lille Nørd med Anders og Kathrine
Kl. 12.30: Kalle fra Ramasjang
Kl. 13.45: Mek Pek, Søn & Onkel Tot
Kl. 14.45: Danseworkshop med Sofie Østergaard
Kl. 16: Lærke fra MGP og DJ Argo
Derudover optræder Peter Skødt Knudsen fra Store Nørd i Anlægspavillonen med
tre shows om vand i løbet. Du kan blandt andet se, hvad der gemmer sig under
vandoverfalden, opdage vands egenskaber eller bygge din egen vandkanon.
Billet: Til alle de ovenstående shows skal der købes billet, der koster 20 kroner
plus gebyr. Find dem på www.ringstedboernefestival.dk.
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Marius Byriel, direktør i Ringsted Kongrescenter og leder af Ringsted
Børnefestival, på tlf.: 57 62 66 22
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent i Ringsted Kommune, på tlf. 57 62 82 15
eller jelu@ringsted.dk
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