
Hop&Rock 2018
Vær med, når 3.500 børn har en fest



Hop og Rock 2018 
– skal I være med til den store jubilæumsfest?

Din forening får nu en enestående mulighed for at nå ud til 3.500 børn 
og 3.000 forældre, når børnekulturfestivalen Hop og Rock torsdag den 
31. maj rammer Rudegaard Idrætsanlæg. I år fejrer vi 10 års jubilæum.

Det er en dag, der summer af aktivitet – institutionsaktiviteter – men 
også en masse foreningsaktiviteter, og det er her, I har mulighed for 
at komme på banen. 

Vis, hvad I kan
Sidste år deltog hele 17 foreninger, med forskellige aktiviteter, f.eks. 
mountainbike, prøv-en-harmonika, kick boxing, rollespil og meget 
andet.

En forening fortæller…

Snik Atletik har været med lige fra begyndelsen. Næstformanden for 
Snik Atletik Jørgen Knudsen fortæller ’Det er sjovt at være med for 
der er en rigtig god stemning på pladsen. Vi har nu været med i rigtige 
mange år. Personligt er det en rigtig sjov og hyggelig dag, hvor vi mø-
der mange andre foreninger og aktører, der har været med tidligere, 
men som forening får vi ikke rigtig noget ud af det. Som ny foreninger, 
der tænker på at være med til Hop&Rock er det en god mulighed for 
at reklamere for sig selv, og hvis foreningen har en ungdomsafdeling 
er det også et sted hvor der kan hverves nye medlemmer. 

Hop&Rock er en sjov og hyggelig dag.    



Det skal I gøre 
Kulturområdet vil opfordre interesserede  
foreninger til at kontakte frivillig- og forenings-
konsulent Bo Eriksen på tlf. nr. 72 68 56 17 
eller mail: boe@rudersdal.dk.
 
Vi skal have jeres endelige tilmelding 
senest den 23. april.

Derudover skal I: 
 - Finde en person i foreningen, der kan være kontaktperson i forhold 
til arrangementet.

 - Finde på en aktivitet, som børnene kan lave hos jer på Hop og 
Rock-pladsen.

 - Lægge et budget for deltagelse

 - Vurdere hvor længe I vil være på pladsen (fra to til seks timer).



Hop og Rock
I 2009 blev der afholdt Hop&Rock for første gang. 

Hop&Rock er blevet en årlig, stor og veletableret aktivitetsdag med 
musik, leg og bevægelse for alle fritidshjems- og klubbørn i Rudersdal 
Kommune - ca. 3.500 børn og 3.000 forældre.

Læs mere på Hop&Rock

Fakta
Sted:Rudegaard Idrætsanlæg, Holte (udendørsanlægget)
Dato: 31. maj 2018
Tid:  Kl. 13.00-19.00
Økonomi: Der er mulighed for en mindre godtgørelse.
Tema: Dans, musik og bevægelse

Oversigt over pladsen på 
Rudegaard Idrætanlæg. 




