Næ[rum]

Kulturdag
Oplevelser for alle

Fredag den 21. Juni 2019 kl. 15.00—20.00
Biblioteksalléen 1-5
Alle oplevelserne er gratis
Ung i Rudersdal
Rudersdal Museer
Rudersdal Bibliotekerne
Læs mere: rudbib.dk

GÅRDS [ PLADSEN ]
15.00—19.00: Brandvæsenet viser en flot brandbil
15.00—19.00: Børneloppemarked
Musikken:
15.00: RayRay (børnekoncert)
16.00: Lounge (DJ)
17.00: Bands fra Gårdens musikhold
18.00: Backbone (blues/soul/rock)
Historisk Arkiv
15.00—19.00: ”Hør om Historisk Arkiv, deres tilbud og hvad man kan
finde i arkivets samlinger deltag i Arkivets historiske
quiz. Vi trækker lod om en spændende præmie.”
Rudersdal Museer
15.00—19.00: ”GÆT EN GENSTAND. Kom og se historiske genstande
og gæt hvad man har brugt dem til. Vi trækker lod om en
spændende præmie. Hør også om museets udstillinger
og andre tilbud.”
Nærum Ungecenter
15.00—19.00: Åbent hus - kig glædeligt indenfor hvor der er mulighed
for at spille pool, bordtennis og badminton, samt
PlayStation på storskærm.
15.00 -19.00 Aktivitetsoasen byder igen i år på sportshygge og
konkurrencer i bl.a. fodbold og Pana.
Biblioteket
15.00—19.00: Byg det højeste bogtårn og se om du kan vinde den
spændende familie-bogpakke.
15.00—20.00: Åbent hus på Biblioteket til kl. 20.00

BIBLIOTEKS [ PARKEN ]
I tidsrummet kl. 15.00—19.00 kan du opleve forskellige aktiviteter
med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærum Kirke
skovfit.dk v/KulNatur-foreningen Skodsborg
Ruderdal Billedskole
De røde portes venner
Nærum Badminton Klub
Irma
Søkvist El-anlæg A/S
RealMæglerne Regine Liljengren ApS
RUBA - Rudersdal BevægelsesAkademi
Tvendehus
Dansk-Syrisk Kulturforening
Lektiecaféen i Nærum
Dansk – Eritreansk forening
Tekstilkunstner Sisse Fog Odgaard
HISTTOP - Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Derudover kan du opleve:
16.00—18.00: Ponyridning i Biblioteksparken
18.00—18.30: Pjerrot fra Bakken underholder på den lille
KulNaturscene.
15.00 –19.00: Mulighed for at få en tur på Hegnsgårdens trehjulede
cykler rundt på stierne.

MAD [ OG] DRIKKE
Nærum Ungecenter - gourmet hotdog, popcorn, slik og sodavand
Hegnsgårdens Café - kaffe, the, kakao, kage, sandwich, vafler og øl/
vin (efter kl. 17).
Salget foregår i Biblioteksparken.

[ SPONSORER OG ARRANGØRER ]
ÅRET RUNDT

kovfit.dk

KulNatur.dk

