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Børnekulturfestivalen
Hop&Rock 2018
Rudegaard Idrætsanlæg torsdag den 31. maj 



Velkommen til Hop&Rock 2018

Så er det 10. gang, at vi byder velkommen til Hop&Rock. Det 
har været 10 fantastiske år og vi håber, at vi igen i år kan have 
en forrygende dag sammen på Rudegaard Idrætsanlæg. 

Jeg glæder mig til at se hvad I har fundet på ude i SFO’erne og 
SFK’erne både til scenen og til Hop&Rock Rally.
Hop&Rock Rally bliver igen år gennemført som Drag Race, så 
der skal spurtes igennem for at vinde pokalerne.

Der er selvfølgelig igen storskærm så man kan følge med i, hvad der sker på scenen. Det bliver 
også muligt at tage billeder med sin telefon, som via Instagram #hopogrock18 efterfølgende bliver 
vist på storskærmen. 

Derudover er der masser af mulighed for at prøve en masse aktiviteter.
Rollespil, harmonika, tennis, længdespring, bueskydning, 
Foreningerne fra Rudersdal kommer, Kulturinstitutionerne kommer så der vil være nok at lave for 
alle. Igen i år har vi også en stillezone, hvor man kan hænge ud og hvile ørerne.

Vores jubilæums-hovednavn bliver Shaka Loveless. Det glæder jeg mig rigtigt meget til at opleve. 
Han skal nok sørge for et brag af en koncert på festivalpladsen.

Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til SFO/SFK’erne for deres massive engagement i deres egen 
fest og til sponsorerne, der støtter op om Hop&Rock. 

Derudover naturligvis også en kæmpe tak til alle de børn, samarbejdspartnere, pædagogisk per-
sonale og frivillige, som er med til at gøre Hop&Rock til årets fest for kommunens SFO /SFK’er, 
samt Rudersdal Kommunes borgere. 

God fornøjelse 
Michael Hørdum, Projektleder
Projektgruppen

Projektgruppen bag Hop & Rock
Projektleder Michael Hørdum (SFO/SFK leder, Trørødskolen)
Sven-Erik Lauridsen (Idræts- og motionskonsulent, Kultur)
Bo Eriksen (Foreningskonsulent, Kultur)
Nicolai Geslau (Indskoling/SFO/SFK-leder, Toftevangsskolen)
Sune Rasmussen (Indskoling/SFO/SFK leder, Ny Holte Skole)
Anders Westh (Kontaktpædagog, Trørødskolen)
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Årets hovednavn er Shaka Loveless

Shaka Loveless vender tilbage til Hop&Rock  og er med til at fejre 10-års jubilæet. 

Mange kender Shaka Loveless fra kæmpehittet ’Tomgang’ fra 2012, som endte med at blive P3’s 
Ugens Uundgåelige. Hans seneste album er fra efteråret 2017.  

Shaka Loveless er dansk rapper og sanger og er bl.a kendt fra tv-programmet Toppen af Poppen. 
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Dagens program
Konferencier: Dan ’the man’ Senderovitz
13.00 - 13.10 Velkomst ved Michael Hørdum, formand for projektgruppen bag Hop&Rock 
 
     Artister   Titel
13.10 - 14.00   
Høsterkøb Skole  SFO Dance of Decades  Jubilæumsshow  
Skovlyskolen   SFO Bandpower  
Skovlyskolen   SFO 1. klasse   Les Lanciers  
Skovlyskolen   SFO Black Lighting  
Sjælsøskolen   SFO Zero-One   What makes you beautiful
Sjælsøskolen  SFO Candy Skull Kids  Don’t you Worry
     
14.00 - 14.30   
DronninggårdsskolenSFO Dronninggård   Supermand
DronninggårdsskolenSFO Dronninggård   Trækker dynen op
Ny Holte Skole SFO G.G. Guldske   Thunderstorm
Ny Holte Skole SFO Rocker Banditter  Gi’ mig
Ny Holte Skole SFO FIMAO    Hvad skulle jeg uden dig
           
14.30 - 15.00   
Ny Holte Skole SFO The Girlz    Sommer og sol
Ny Holte Skole SFO Girl Power   Første gang jeg så dig
Ny Holte Skole SFO NH SFO    Rock this Party
     feat. Karina Frimodt dans
Ny Holte Skole SFK Pigerne overtager   Cup Song
Ny Holte Skole SFK Pigerne overtager  Til næste år
Ny Holte Skole SFK NH SFK       Around the World 
     eat. Karina Frimodt dans
       
15.00 - 15.30   
Rudersdal Musikskole    

15.30-16.00
Bistrup Skolen  SFO Gazzpower   Gazz
Trørødskolen  SFO The Rock and Hoppers Dans din idiot
Nærum Skole  SFO  SFO     With a little help...
Vangeboskolen SFO The props   Potpourri af Prop og Bertasange  
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16.00 - 16.30     
Vedbæk Skole SFO Vedbæk   Dans som en gal
Toftevangsskolen SFO Thegolden socks  September song
Toftevangsskolen SFO The Stars   Havana
Toftevangsskolen SFO De    Rude
Toftevangsskolen SFO Blue Sky   Op med ho’det    
Birkerød Skole  SFO Birkerød Skoles SFO  Watch me
   
16.30 - 17.00
Hop&Rock Rally     

Birkerød Skole SFK Birkerød Skoles SFK  Sydpå
Skovlyskolen   SFK Skovly Trolls    
Skovlyskolen  SFK New Yorkers   
Dronninggårdsskolen SFK Dronninggård   Biip Biip
Dronninggårdsskolen SFK Dronninggård   Sej 
Toftevangskolen SFK The Milkshakes  Eget mix
     
   
17.00 - 17.30   
Toftevangskolen SFK Gul stue   Rabalderstræde
Bistrup Skolen SFK The Bistrups   Mix it up III
Høsterkøb Skole SFK CA$H IT   All of me
Høsterkøb Skole SFK Høsterkøb Swaggers 2.0 Bankrøveri
Trørødskolen  SFK Shak pack   Tomgang     
    
  
17.30 - 18.00   
Trørødskolen  SFK Pineapple express  Vacation - G.R.L
Trørødskolen  SFK Cover Girls   Sommer
Trørødskolen  SFK Dance Divine   Finesse
Trørødskolen  SFK Girlpower   Grease
Sjælsøskolen  SFK The Sneakers   What lovers do
   
18.00    Vedbækgarden 
 
19.00 - 20.00   Shaka Loveless
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Aktivi-
teter

En forening siger...
Hvad synes foreningerne om at være på Hop&Rock? 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 møder mange 
andre foreninger og aktører, der har været med tidligere (...). Som ny forening, 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 medlem-
mer. Hop&Rock er en sjov og hyggelig dag.’

 

Hop&Rock Rally 2018 - kom og hep! 
Et af højdepunkterne på årets festival er Hop&Rock Rally for hjemmelavede sæbekassebil-
er. I ugerne op til festivalen har SFO’erne og SFK’erne snedkereret, malet og trænet, så de 
kan kæmpe med om de flotte pokaler i det store rally. Vi har de sidste år set flottere, sejere 
og hurtigere sæbekassebiler, end man kunne forestille sig, det var muligt at lave. I år ser vi 
frem til endnu engang at se de super fancy biler flyve rundt på banen i et tempo aldrig set 
hurtigere. Løbet køres i år kl. 16.30, hvor vi også skal have kåret den flotteste sæbekassebil. 
Det hele foregår på løbebanen. 

Instagram - #hopogrock2018
På Hop&Rock har man, i ugerne op til festivalen og på selve dagen, mulighed for at uploade 
sine bedste Hop&Rock-oplevelser på Instagram. Det eneste man skal gøre er, at tage bill-
eder af forberedelserne og på selve dagen, og så hashtagge dem #hopogrock2018. Så kan 
man på selve dagen få dem at se på storskærm ved musikscenen. Og husk, at alle skoler, 
der skal optræde, kan lave deres eget lille videopostkort, som også vises på storskærmen 
inden skolens optræden. Du finder også Hop&Rock på Facebook.
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Aktivi-
teter

Skoler og t-shirts

Birkerød Skole - oliven 
Bistrupskolen - sand
Dronninggårdskolen - turkis
Dr.gårdklasserne - pink
Høsterkøb Skole - violet
Ny Holte Skole - lyseblå
Nærum Ungecenter - rød
Nærum Skole - grøn
Sjælsøskolen - lime grøn
Skovlyskolen/Egely - rose
Toftevangsskolen - blå
Trørødsskolen - orange
Vangeboskolen - custom red
Vedbæk Skole - gul

Merchandise
Drikkedunk     35 kr.
Nøglesnor    20 kr.
Sweatshirt              200 kr.
Vognmønt    10 kr.
Hacky Sack    75 kr.
Halsedisse    50 kr. 
Badges           1 stk.10 kr. 
      3 stk. 20 kr.
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Sikkerhed 
Alle ansatte og frivillige på Hop & Rock festivalen:

• SKAL have modtaget, læst og forstået sikkerhedsanvisning og facilitetsplanen for 2018 før de 
tager til festivalen.

• SKAL melde sig ved INFO-teltet ved ankomsten, hvor de giver besked på det NØJAGTIGE antal 
deltagere, de er ansvarlige overfor.

• SKAL være bekendt med nødudgangenes placering. 
• Er ansvarlige for at sikkerhedsanvisningerne bliver overholdt.
• Skal hjælpe til ved akut opståede situationer og evakuering. 
• Er ansvarlige for at Brandveje på hver side af Holtehallen frihol-des, som adgang for brand- og 

redningskøretøjer.

Hovedansvarlig for sikkerheden er:
Ulla Schou
Akut tlf. KUN vedr. sikkerhed: 23 21 11 94

Hvad gør du vis nogen kommer til skade?
Alle SFO’er bedes medbringe 1. hjælps kasser til småskrammer. 
Beredskabet står også klar til at hjælpe.

Større uheld, brand, e.l 
• Kontakt sikkerhedsansvarlig Ulla Schou på Akut tlf. 23 21 11 94 eller Beredskabet på fest-

pladsen
• Lyt til instruktionerne fra den sikkerhedsansvarlige og beredska-bet.

Evakueringsplan – AKUT
• Send deltagerne mod nærmeste sikre sted: 
       Vær bekendt med nødudgangenes placering!
 
Evakueringsplan – NORMAL
• Alle deltagere sendes mod flagstangen – til atletikbanen ud mod Kongevejen.
• Den enkelte SFO samler sig med ”egne” børn og sikrer sig at alle er der.
• Sørg for at toiletter, telte o.l. er tømt for mennesker
• Bevar roen og afvent nærmere besked.
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Placering af aktiviteter og SFO/SFK-baser
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Festivalen A-Z

Adgang
Der vil kun være adgang for børn med et festivalarmbånd. Børn uden armbånd vil blive bedt om at 
forlade pladsen. Familie til børn der deltager på festivalen, er velkomne til at overvære festivalen 
med søskende. Er det mindre søskende så sørg for at skrive telefonnummer på armen – der er 
8000 mennesker når der er flest. Større børn (over 16 år) kan få adgang til at hente mindre 
søskende. Vi har oplevet at store søskende har mange venner med for at hente en yngre bror eller 
søster. Vi ønsker ikke at større børn (under 16 år) deltager uden voksne.

Affald
Der er IKKE som tidligere år et område dedikeret til bæredygtighed. 

Alle SFO’er vil få udleveret affaldsposer når de melder sig ved informationsteltet, og bedes smide 
deres affald i containerne ed den store p-plads. Vær søde at rydde op efter jer selv og specielt at 
bede jeres forældre om at rydde op efter sig – især efter koncerten.

Ankomst
Festivalpladsen åbner kl. 11.30. Aktiviteter og salg af mad åbner 
kl. 13.00. Vi henstiller til, at børnene bliver omkring basepladsen under 
opsyn af personale fra SFO/SFK indtil kl. 12.30.

HUSK at alle SFO/SFK’er SKAL melde deres ankomst i informations-
teltet, og at ALLE biler skal derfor være væk fra pladsen kl. 11.00.

Base
Hver SFO vil få tildelt en baseplads, se hvor på side 9.
Hver venlig at rydde op efter jer, og bed jeres forældre rydde op efter sig efter koncerten. 
 
Festivalarrangører
Festivalarrangører vil under festivalen bære SORTE t-shirts.

Førstehjælp
Hver SFO/SFK skal medbringe sin egen 1. hjælps-kasse. Skulle der være behov for ekstra hjælp, 
kontaktes informationen eller Nordsjællands Brandvæsen på scenepladsen.

Informationstelt
Informationsteltet vil være bemandet under hele festivalen - her vil der kunne findes svar på rele-
vante spørgsmål og købes merchandise.
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Optrædende
DE OPTRÆDENDE SKAL VÆRE KLAR VED SCENEN, 20 MINUTTER FØR DE SKAL PÅ!
Overhold venligst den tid, I har fået tildelt. Skal I danse eller synge efter musik fra en cd, skal ori-
ginalen medbringes ved scenen. Med cd’en skal følge tydeligt institutionsnavn samt angivelse af, 
hvilket nummer, der skal spilles. Overholdes dette ikke, forbeholder vi os retten til at lade num-
meret udgå. 

Parkering
Der er ikke mulighed for parkering på P-pladserne ved Rudegaard. Pladserne benyttes af de fri-
villige og andre der hjælper med at afholde Hop&Rock.  Vi henstiller til, at forældre og andre tager 
cykel eller bussen til og fra festivalen. 

Rygning, hunde, alkohol og brug af åben ild
Rygning samt brug af åben ild eller grill er ikke tilladt. Vi beder om, at der ikke medbringes 
alkohol, og at hunden bliver hjemme, da mange børn ikke er glade for hunde.

Sikkerhed
Se side 8.

Spisning
I tidsrummet mellem kl. 13.00 - 20.00 har deltagerne mulighed for at købe mad og drikke på 
området. Priserne ligger mellem 15 og 55 kroner. HUSK kontanter (gerne mønter), da vi ikke kan 
garantere for, at der kan betales med dankort eller mobilepay. Den enkelte SFO/SFK står selv for 
forplejning om eftermiddagen.

Stilleområde
Området ved søen er dedikeret til stilleområde.

Toiletter
Toiletter findes ved de afmærkede områder på festival-
pladsen.

T-shirts/armbånd
Begge dele sendes ud til institutionerne i løbet af maj 
måned. Der vil ikke være adgang for børn uden armbånd.

Vand
Der vil være mulighed for at fylde vandbeholdere i løbet af 
dagen. Opfyldning af børnenes drikkedunke skal foregå 
ved baserne.
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Bliv sponsor af Hop&Rock

Hop&Rock søger altid nye sponsorer, der vil hjælpe til med at give Rudersdals SFO- og SFK-
børn en forrygende dag. Som sponsor for Hop&Rock får du følgende:

• Firmanavn på flyers, der udleveres til alle deltagere
• Firmanavn på plakat, der hænger i alle SFO/SFK´er
• Firmanavn på www.rudersdal.dk/hopogrock
• To armbånd til festivalen
• Firmanavn nævnt på scenen
• Firmanavn i programmet
• Følelsen af at sprede glæde til 4.000 børn og deres forældre

Kontakt: Projektleder Michael Hørdum, mir@rudersdal.dk, tlf. 72 68 47 55
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Vi siger tusind tak til vores sponsorer

Hovedsponsor:
• Krogsgaard-Jensen A/S      
• Rudersdal Mæglerne   
• Faqtum M&A   

Sponsorer:
• Estate Birkerød    
• TJ NUMB3RS   
• Vedbæk Skov & Park  
• Advokat Torsten Pedersen m.fl.  
• Skolekantine.dk   
• Nykredit Birkerød   
• Rudersdal maleren    
• Kløve & Lønberg   
• Trendy Børnetøj   
• FOKUS leasing A/S   
• Comm2ig A/S   
• Soundear   
• Morskaberne.dk Nordsjællands festleverandør
• Vesterstrøm Vine   
• Cafe Alex   
• Fodterapeuterne på Dambakken, Birkerød 
• Birkerød Fiskehus   
• BIRKObyg 
• Restaurant Jægerhuset  
• Danske bank   
• Tandlægerne på Dambakken  
• Birkerød Handelstandsforening    
• KAAS|grafisk    
• Kop & Kande   
• Econova A/S  
• Brøndums auto  
• Prologo    
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Q&A med sponsorer

Thomas Lyderik Jensen, marketing og kommunikation, 
Krogsgaard-Jensen

Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet 
at være på festivalen?
Krogsgaard-Jensen har ikke været med før, men som lokal virk-
somhed vælger vi at støtte op omkring Hop&Rock, da vi ser det som et 
arrangement der favner bredt,
og hvor så mange instanser går sammen for at skabe et super arrangement for børnene i kom-
munen. Det vil vi gerne være en del af.
 
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Først og fremmest er det en enestående mulighed for vores virksomhed at få vores navn vist frem 
og skabe en kendskab til hvem vi er og hvad vi kan. Derudover giver det
en naturlig tilfredsstillelse at se så mange børn have en fantastisk dag.
 
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børnenes børneliv i Rudersdal Kommune?
Det er virkelig vigtigt at der tages initiativ til arrangementer som denne, da det er med til at 
samle, skabe sammenhold og kendskab til hinanden på tværs af skoler, aldre og
baggrunde.
 
Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
En masse glade børn og forældre som bliver underholdt af festlige indslag.

Maria Bach, Estate Birkerød
Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet at være på festivalen?
Hos Estate Birkerød er vi alle lokale og bosat i Rudersdal kommune, og vi synes, at det er vigtigt 
at støtte op om lokale arrangementer, som spreder stor glæde hos både børn og voksne.
Vi har selv børn, som hvert år glæder sig til Hop&Rock – og som mødes med kammerater og har 
en fest dagen lang.
 
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Vi vil gerne være med til at støtte op om gode lokale arrangementer, og som ejendomsmægler 
viser vi, at der gøres meget for børnefamilier i Rudersdal kommune.
 
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børnenes børneliv i Rudersdal Kommune?
Børnene får en enestående oplevelse med masser af god musik og hygge sammen med vennerne 
i trygge rammer. 
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Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Vi forventer en sjov dag med masser af underholdning, mange smil og glade ansigter – og børn 
som på tværs af skolerne har en fest sammen.

Vibeke Frydendahl, Prologo
Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet at være på festivalen?
Prologo har valgt at sponsorere Hop&Rock fordi vi synes det er en fantastisk tilbagevendende 
begivenhed, som både små og store glæder sig til. Desuden føler vi det er vigtigt at støtte op om et 
projekt, der samler hele kommunen og giver gode oplevelser med hjem. Jeg har selv 3 børn, som 
har haft store oplevelser med hjem fra dagen. Selv om de nu er blevet voksne, har jeg  da planer 
om at kigge forbi alligevel og nyde den gode stemning.

Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Helt generelt synes vi hos Prologo, det er vigtigt at støtte om lokale arrangementer til glæde for 
foreningslivet, de mange børn og unge i hele kommunen, et stort arrangement som Hop&Rock, er 
absolut noget der gør Rudersdal til en attraktiv kommune. Desuden er det vigtigt for os at støtte 
op, om de ildsjæle der ligger mange timers arbejde i at få hele festivalen op at stå. 

Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børnenes børneliv i Rudersdal Kommune?
Det er vigtigt vi har aktiviteter i kommunen, hvor børn og unge i alle aldre kan mødes på tværs af 
skoler og foreninger, alder og interesser. En rigtig gode oplevelser i trygge rammer. En super god 
tradition som børnene glæder sig til år efter år og giver masser af god musik og gode minder.

Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Jeg håber på en fantastisk dag, med en masse af god musik og glade oplevelser for børn og 
familier fra hele kommunen, og så håber jeg selvfølgelig også at vejrguderne er med os. 
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