Kulturfest På X og Tværs
lørdag d. 26. maj 2018 kl. 10-22 i og omkring Kulturhuset Elværket
Gratis entré hele dagen undtagen til banko, middag og dans. Billetter kan købes via billetlink
her på siden.
Det store og festlige program
Kl. 10: Gratis kaffe og brød sponseret af City Bakery og SuperBrugsen Jægerspris til de første 100 gæster!
Kl. 10-18: Mød Frederikssund Kommunes mangfoldige, storslåede, charmerende, initiativrige, usædvanlige,
kreative, inspirerende, nytænkende og spændende kulturinstitutioner:
- Elværket viser plakater gennem tiderne.
-

Mød Danmarks mindste kulturhus, Rejsestalden.

-

J. F. Willumsens Museum deltager med kreativt værksted for voksne og børn, quiz med præmier og
læse- og lydhjørne.

-

Kom på opdagelsesrejse i litteraturen sammen med Frederikssund Bibliotekerne.

-

Frederikssund Musikskole har sat en infobod op.

-

Selsø Slot bager vafler over ild og giver gode råd.

-

Frederikssund Museum skruer tiden tilbage til de glade tressere; en turbulent tid med oprør, krig,
flere penge og mere ferie!

Kl. 10-16: Lokalt fødevaremarked.
VisitFrederikssund fejrer vores lokale mad og madproducenter med et hyggeligt madmarked. Her kan du
møde de fantastiske ildsjæle, smage de dejlige råvarer og købe nogle af alle lækkerierne med hjem.
Produktionsskolen i Skibby laver mad af råvarerne og sælger frokost fuld af lokal smag.
Kl. 10-18: På X og Tværs-skattejagt for alle i Elværkets hyggelige café med præmier.
Kl. 10-18: Mød en medarbejder fra Kultur og Fritid eller en byrådspolitiker og bring dine idéer i spil.
Kom med dine idéer til mere kulturliv i din by.
- Skriv dine ideer op på en fælles idéplanche.
- Vær med til at quizze om det lokale kulturliv.
Kl. 10-18: Sjove udendørs lege for alle.
Kl. 10-18: Det bæredygtige bord – medbring to ting fra hjemmet, som du ikke skal bruge mere, og tag to
nye ting, som du lige står og mangler. Bytte bytte købmand.
Kl. 10.30, 13 og 15.30: Busture til brobyggeriet. Tilmelding nødvendig: 10.30-12.30, 13-15 15.30-17.30. Arr.
Vejdirektoratet.
Kl. 11-12: Frederikssund Musikskoles kor og Fjordkoret holder sangtime i salen med nye og gamle sange.
Åbent hus på musikskolen kl. 12-13.

Kl. 11-13: Slangerup Miniby – mød folkene bag. NB: hele dagen vil der stå et minihus på gårdspladsen.
Kl. 13-14: Det’ for børn: Tegnekoncert v. billedbogsforfatter Rasmus Bregnhøi og venner i salen.
Begrænsede antal pladser, så mød op i god tid.
Kl. 14-15: ”Songs Made Visual” – Via live musik og billedkunst skaber Line Bøgh og Christian Gundtoft en
moderne billedfortælling – et finurligt og atmosfærisk lydlandskab.
Kl. 15-17: Hit med banko. Vi synger sammen med selveste Amin Jensen og pianist Søren Sebber Larsen.
Små hyggelige præmier. Entré: 75 kr. inkl. 2 plader. Køb billet.
Kl. 18-20: Lækker buffet primært af lokale råvarer med fokus på bæredygtighed. Kokkene kommer fra Go
Mad Catering. 125 kr. for voksen og 75 kr. for børn under 12 år. Køb billet.
Kl. 20-22: KOM DOG UD og dans!
Dans til levende musik med Hit it Live. Nye, gamle, udenlandske og danske hits. Der bliver mulighed for at
hvile fødderne i en hyggelig bar. Entré: 50 kr. Køb billet.
https://www.facebook.com/Hititlive/
Kapelmester: Jens Søbæk. Leadguitar: Kasper Kofod. Vokal: Maria Roed. Trommer: Lars Draaby. Bas:
Anders H. Mikkelsen.
På X og Tværs af smagssansen: Hele dagen kan der købes lækre varme drikke fra Sannes Kaffe, Elværkets
café er åben, der er vafler på bål og Produktionsskolens bod sælger frokost tilberedt af lokale råvarer.
En rød tråd fra gågade til Elværk!
Kommer du til Elværket fra gågaden, kommer du forbi et børneloppemarked. Butikkerne rykker ud i gaden
med smagsprøver og små aktiviteter med bl.a. dans.
Vi har gjort os umage for, at du kan få en god og festlig dag. Vi glæder os…

OBS! Foregår i og omkring Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Arrangeret af: Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden i samarbejde
med så mange som muligt.
Arrangementet er støttet af: City Bakery, Bautahøj, Sannes Kaffe, SuperBrugsen Jægerspris.

