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Hop & Rock festivalen udvider på nettet

10. maj 2010

Det er blevet lettere at finde information om børnekulturfestivalen, der
også får flere deltagere og aktiviteter

Kontakt

Hvilke aktiviteter er der på ”Hop & Rock” festivalen den 27. maj? Hvornår spiller
bandet ”Alien Beat Club” og hvad kan man få at spise på børnekulturfestivalen?
Disse og mange flere spørgsmål kan man få svar på under
www.rudersdal.dk/hopogrock På denne nye side under kommunens hjemmeside
er alle informationer om festivalen blevet samlet.
Dermed vil festivalens projektgruppe gøre det endnu nemmere for alle deltagere
og samarbejdspartnere at finde alle oplysningerne om arrangementet. Leder af
projektgruppen Michael Hørdum siger:
”Den nye side, hvor man kan læse alt om festivalen, gør det forhåbentlig rigtig
nemt for alle deltagerne og deres forældre at finde alt fra program og oversigtskort
til beskrivelser af alle de mange spændende aktiviteter, som festivalen har at byde
på i år”, fortæller han og tilføjer, at festivalen både udvider med hensyn til program
og antallet af deltagere.
Mange flere børn og aktiviteter
Når børnekulturfestivalen, der finder sted på Rudegaard Idrætsanlæg, åbner kl. 13
torsdag den 27. maj, så vil der være samlet 3200 børn foran scenen. Det er 400
flere børn end ved den første festival i 2009, hvilket glæder festivalens ledelse
meget:
”Vi er rigtig glade for, at skolefritidsordningerne virkelig bakker op om festivalen
ved at møde så talstærkt op”, siger Michael Hørdum.
Over 20 lokale foreninger og kulturinstitutioner vil i løbet af eftermiddagen inviterer
deltagerne til at prøve alt fra dans og orienteringsløb til stangspring og petanque.
Musikalsk vil blandt andet Rudersdal Musikskole sørge for sambarytmer, mens
Vedbæk Garden vil blæse op til march.
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Det er Kultur- og Fritid, der sammen med skoleområdet, har skaffet de mange
aftaler med det lokale foreningsliv om at deltage i ”Hop & Rock” festivalen.
Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jens Bruhn (S), glæder sig over det gode
samarbejde mellem foreninger og skolefritidsklubber i Rudersdal:
”Festivalen er en spændende og nyskabende mulighed for børn og foreninger af
mødes og muligvis knytte nye kontakter. Og der er lagt et meget stort arbejde i at
finde mange forskellige aktiviteter, så børnene kan prøve sportsgrene eller
kulturaktiviteter, som de måske ellers ikke lige støder på i hverdagen, siger han.
Det er anden gang Rudersdal Kommune holder børnekulturfestival; første gang var
i 2009, hvor skolefritidsklubberne sendte 2.800 børn til arrangementet.
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