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Børnekulturfestivalen
Hop&Rock 2019
Rudegaard Idrætsanlæg tirsdag den 28. maj 



Velkommen til Hop&Rock 2019

Hop&Rock er SFO’ernes festdag.
Det er vores alle sammens fælles mulighed for at være en del 
af noget stort, optræde foran 3500 mennesker og have det sjovt 
sammen med en masse aktiviteter.

Der bliver Hop&Rock Rally, hvor I kan spurte jer til Pokalerne.
Der er masser af mulighed for at prøve en masse aktiviteter 
hos foreningerne og kulturinstitutionerne. Der kommer rol-
lespil, harmonika, tennis, længdespring, bueskydning og meget, meget mere.

Igen i år har vi også en stillezone, hvor man kan hænge ud og hvile ørerne. 

Jeg håber, at I alle vil være med til at gøre det til en sjov dag for alle, og at I alle vil hjælpe med at 
holde pladsen ren, at børnene har en sjov, tryg og inkluderende dag, og at forældrene bidrager til 
den gode stemning.

Vi oplever hvert år, at der kan være forvirring om, hvem der kan deltage på dagen.
Vi vil gerne bede jer alle om at hjælpe med, at oplyse om, at Hop&Rock er for alle betalende SFO- 
og SFK børn i Rudersdal Kommune samt deres forældre, mindre søskende og bedsteforældre. 

Så glæder vi os til at opleve BRO på scenen, hvor vi skal ”Sydpå” og synge med på ”Hvor er du 
bro?”.

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 personale 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 Bro

Bro er en af de artister, der dominerede 2018 – især med sangen ’Sydpå’, der er skrevet af Basim og 
Carl Altino. I 63 dage lå ’Sydpå’ nummer 1 på Sporty Top 50, og den blev den mest streamede og 
downloadede sang i Danmark i 2018 efterfulgt af verdensstjernen Ed Sheeran på en andenplads.

Det har været et vildt og travlt år for Bro, som har spillet hundredvis af koncerter i Danmark, været på 
sin første live tour med sit nye band, og han har optrådt til store shows som Voice ’18, Guldtuben, 
Smukfest og til alverdens byfester.

Bro, som rundede 22 år i april, er født og opvokset i Rødovre og har netop indrettet sig i et musik-
studie i samme by. Når han ikke spiller koncerter eller rejser, samler han energi i barndomsbyen, 
hvor han stadig har et værelse hos sin mor, når han ikke er hos sin kæreste i Svendborg. 

(Kilde DR.DK)



4

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   
Toftevangsskolen  SFO Toftevangs rabalderbørn  Just Kim  
Skovlyskolen   SFO Swag Boyz   Smoke on the water
Skovlyskolen   SFO Skovly girls   Solo - Clean bandit, Demi Lavato  
Vangeboskolen SFO 70’er funk   YMCA
Birkerød Skole SFO Birkerødderne  Level 1000 -Baseboys
Vedbæk Skole  SFO Vedbækstjernerne  
     
14.00 - 14.30   
Bistrupskolen  SFO BADABOOM   
Høsterkøb Skole SFO     Handmade
Trørødskolen  SFO Groovy Kidz   Symphony
Trørødskolen  SFO Girl Power   Bedste veninder
           
14.30 - 15.00   
Ny Holte Skole SFO Glitter Girls    En sang om at rejse verden rundt 
Ny Holte Skole SFO De poppende popcorn En sang om kærlighedene til popcorn
Ny Holte Skole SFO Stjernerne    Drømmeland     
Ny Holte Skole SFO Gun Power   
Ny Holte Skole SFO Trekløverne   En sang om kærlighed 
Ny Holte Skole SFO De tre nattelys  Husk at være ung     
      
15.00 - 15.30   
Sjælsøskolen  SFO Hopsala   Hey Macerena   
Sjælsøskolen  SFO Happy smileys  Happier
Ny Holte Skole SFO/     NH cool kids
    SFK
Dronninggårdskolen SFO Biiip    Biip Biip
Dronninggårdskolen SFO/
    SFK Dronninggård Allstars Hop&Rock
     
15.30-16.00
Dronninggårdskolen SFK Rockpigerne   Træk dynen op
Dronninggårdskolen SFK Rockpigerne   Sej
Ny Holte Skole SFK Rainbooms    Husk at være glad
Skovlyskolen  SFK Super Stars   Julia       
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16.00 - 16.30     
Skovlyskolen  SFK Sunshine   Diamonds
Trørødskolen  SFK Dirty Down   Down and Dirty
Trørødskolen  SFK Drengene fra Blokken Hele dagen
Trørødskolen  SFK The Slide   Jaloux
Trørødskolen  SFK Powerqueens   Power
Trørødskolen   SFK Lady Rebels   Classic
   
16.30 - 17.00
Hop&Rock Rally     

Høsterkøb Skole SFK The next Chapter   Scars to your beautiful
Høsterkøb Skole SFK     Pure Diamonds  
Høsterkøb Skole SFK The Harmony   Pleasse don’t lie   
Vangeboskolen SFK Klubben   
     
17.00 - 17.30
Rudersdal Musikskole

17.30-18.00   
Toftevangskolen SFK Girl Power   Solo dance
Toftevangskolen SFK Klima 4 ever   Ensom
Sjælsøskolen  SFK Team X   X-Kesi
Birkerød Skole SFK The Bistrup    VOL 4      
   
18.00    Vedbækgarden 
 
19.00 - 20.00   BRO
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Aktivi-
teter

En forening fortæller
Claus Falk var med til at starte klubben Kickboxing Academy i 2007. Han har trænet kick-
boxing siden 1998 og været træner siden 2000. Her fortæller han, hvorfor klubben bliver ved 
med at komme på Hop&Rock, hvor den har været med siden 2013.

Hvordan kan det være, at I bliver ved med at komme tilbage?

Vi synes altid, at det er rigtigt hyggeligt og så er det et af de steder, man er sikker på, at 
der er en masse børn. Vi vil gerne vise sporten til nogle nye, der ikke er i foreningslivet, så 
dette er det perfekte sted. Så det prioriterer vi at bruge noget tid på hvert år. Og vi kan også 
mærke det på medlemstallet på børneholdet bagefter. Der er rigtig mange børn, der prøver 
det her, og når vi så starter op efter sommerferien, så kommer de og prøver at gå til kick-
boxing.
 

Hop&Rock Rally 2019 - 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 henover 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. 
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Aktivi-
teter

Skoler og t-shirts

Birkerød Skole - lilla 
Bistrupskolen - lyseblå
Dronninggårdskolen - olivengrøn
Dr.gårdklasserne - rød
Høsterkøb Skole - pink
Ny Holte Skole - mørkerød
Nærum Ungecenter - sandfarve
Nærum Skole - orange
Sjælsøskolen - grøn
Skovlyskolen/Egely - mørkeblå
Toftevangsskolen - turkis
Trørødsskolen - lime grøn
Vangeboskolen - gul
Vedbæk Skole - lyserød

Merchandise
Drikkedunk     35 kr.
Nøglesnor    20 kr.
Sweatshirt              200 kr.
Vognmønt    10 kr.
Jongler-bolde , 3 stks. 50 kr.
Halsedisse    50 kr. 
Badges           1 stk.10 kr. 
      3 stk. 20 kr.
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Sikkerhed 
Hver SFO der deltager ved Hop&Rock:

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

Samtidig er det vigtigt at alle ansatte og frivillige ved Hop&Rock:
• SKAL have modtaget, læst og forstået sikkerhedsanvisning og facilitetsplanen for 2019 før de 

tager til festivalen.
• 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: 72 68 56 82

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. 72 68 56 82 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. Vi ønsker ikke at større børn (under 16 år) deltager uden voksne. 
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, og det går ikke. 

Affald
Alle SFO’er vil få udleveret affaldsposer når de melder sig ved informationsteltet, og bedes smide 
deres affald i containerne med den store p-plads. Vær søde at rydde op efter jer selv og specielt at 
bede jeres forældre om at rydde op efter sig 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. 13.00.

HUSK at alle SFO/SFK’er SKAL melde deres ankomst i informations-
teltet, og at ALLE biler SKAL 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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Konfettirør
Hvis I vælger at medbringe konfettirør til jeres optræden, skal det være af papir og biologisk ned-
brydeligt. Hop & Rock forbeholder sig ret til at kontrollere om medbragt konfetti overholder oven-
stående.

Optrædende
DE OPTRÆDENDE SKAL VÆRE KLAR VED SCENEN 15 MINUTTER FØR DE SKAL PÅ!
Overhold venligst den tid, I har fået tildelt. 
Musik til danse- og sangnumre skal medbringes på dagen på device med minijack-indgang.
Overholdes dette ikke, forbeholder vi os retten til at lade nummeret 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 , personale 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. Har du hund med, 
skal den være i snor hele tiden.

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.
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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

Hovedsponsorer:
• Rudersdal Mæglerne
• Poul Sejr Nielsen      
• Prologo 
   

Sponsorer:
• Advokat Torsten Pedersen m.fl.
• Birkerød Fiskehus
• Birkerød Handelstandsforening 
• Bjarne Nielsen  Ford-Kia
• Brøndum’s Auto 
• Cafe Alex
• Comm2ig A/S
• Contrans A/S
• Danske Bank 
• Econova A/S 
• Estate Birkerød 
• Fodterapeuterne på Dambakken, Birkerød 
• Kurhotel Skodsborg 
• KAAS|grafisk
• Malerfirmaet Lykkebo ApS.
• Mediehuset Kongevejen
• Morskaberne.dk-Nordsjællands festleverandør
• Nykredit       
• Onmondo  
• PACTA leasing A/S 
• Restaurant Jægerhuset    
• Skolekantine.dk    
• SoundEar 
•  Tandlægerne på Dambakken   
• TJ NUMB3RS 
• Vesterstrøm Vine     
• Vognmand S.Jacobsen A/S
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Q&A med sponsorer

Rikke Handreck Novod, event manager, 
Skodsborg Kurhotel

Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet 
at være på festivalen?
Kurhotel Skodsborg har valgt at være sponsor til Hop&Rock da vi 
ønsker at være mere involveret i de lokale aktiviteter. Hop&Rock er 
en aktivitetsdag for både børn og voksende hvor musik, leg og bevæ-
gelse er i centrum, hvilket vi vil rigtig gerne støtte op om.
 
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Vi håber på at blive en større del af lokalsamfundet og ønsker at gøre mere for de lokale ved at 
rette vores oplevelser, events og tiltag mod dem. 
 
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børnenes børneliv i Rudersdal Kommune?
Denne tradition er en børnene ser utrolig meget frem til. De glæder sig til at være sammen med 
deres venner i trygge og hyggelige omgivelser hvor de frit kan løbe rundt og udforske de mange 
muligheder for leg og bevægelse hvilket vi mener er utrolig vigtigt for børnelivet i Rudersdal. 
 
Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Vi glæder os utrolig meget til at deltage til årets Hop&Rock og forventer en festlig dag hvor vi 
sammen med børnene kan få nogle festlige timer. 

Jonas Bach, servicechef, Poul Sejr Nielsen Service A/S
Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet at være på festivalen?
Vi driver en virksomhed som ønsker at fremstå socialt ansvarlig på alle punkter. Herunder at 
støtte lokale initiativer som eksempelvis denne festival.
 
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Vi vurderer ikke umiddelbart vores sponsorat af Hop og Rock bidrager med nogen større ind-
tægter. Men grundet vores Rammeaftale med Rudersdal Kommune ønsker vi at ”give noget 
tilbage” og samtidig se arrangementet. Vi vil være tilstede og bidrage til en god dag for 
kommunes børn og deres forældre og håber på at bliver synlige for de lokale beboere i området.
 
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børnenes børneliv i Rudersdal Kommune?
Vi kender ikke det detaljerede program for dagen, men mener at alle initiativer, der bringer børn 
og unge sammen om et fælles arrangement er gavnligt for sammenhold, forståelse, integration 
mv. som på tværs af institutioner har en fest sammen. 
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Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Vi forventer at se en masse glade børn og håber, at vi kan bidrage med lidt spændende ting som 
kommer fra VVS-verdenen.

Rikke Hansen, tandlæge, Tandlægerne på Dambakken 
Hvorfor vælger I at sponsorere Hop&Rock, og har I selv prøvet at være på festivalen?
Tandlægerne på Dambakken har igen i år valgt at sponsorere Hop&Rock, da vi ønsker at støtte op 
om et godt og lokalt projekt, der kan skabe en fælles oplevelse for børn på tværs af alder og for-
skellighed. Flere af os ansatte hos Tandlægerne på Dambakken har eller har haft børn i alders-
gruppen, som Hop&Rock henvender sig til, og de har også deltaget gennem flere år.

Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Hos Tandlægerne på Dambakken synes vi, at det er vigtigt at være en del af de lokale tiltag og 
arrangementer, som foregår her i Rudersdal Kommune. Samtidig kan vi med vores sponsorat af 
Hop&Rock gøre opmærksom på klinikkens eksistens. Vi har altid åbent for nye patienter og 
mener derfor, at bl.a. Hop&Rock er et godt sted at vise vores navn.

Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børneliv i Rudersdal Kommune?
Det er skønt at se, hvordan børnene kan udvikle deres kreativitet, overvinde små grænser og på 
samme tid opnå nye venskaber gennem aktivitet og leg. Desuden er det fantastisk at se alle de fri-
villige voksne, som er med til at gøre Hop&Rock til en festlig dag for børnene i trygge rammer.

Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Tandlægerne på Dambakken er meget glade for igen i år at være en del af Hop&Rock, og vi håber, 
at det bliver en festlig dag for både børn og voksne.
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