PRESSEMEDDELELSE

Billund bygger oven på
Trekantsområdets Festuge
Weekenden 21.-23. august kommer til at syde af børnekultur i Billund. En lang række
aktører vil i fællesskab skabe Internationale Børnekulturdage som en del af
festugen.
Billund Bæk bliver fyldt med legetøjsbåde i et Regatta Rally for børn. Der bliver
fodboldturnering, musik, madboder og børneloppemarked. Shane Bronx, der blandt andet er
kendt fra børne-TV, kommer og arbejder med ”genbrugsguld”.
Der bliver ”Skyparade” hvor hjemmebyggede LEGO®-figurer bliver sendt i kredsløb over
festivalpladsen via et sindrigt wiresystem. Torvemarked og Picnic-Evening, hvor man kan
medbringe tæpper og tilberede aftensmaden på bål.
Og Hans Jensens Vej bliver lukket for trafik på strækningen forbi Billundcentret, så midtbyen
bliver én sammenhængende, bilfri og børnesikker oplevelseszone i de tre dage, hvor der står
internationale børnekulturdage på programmet.
- Trekantsområdets Festuge er efterhånden en stærk tradition, hvor vi i de seks medvirkende
kommuner tilbyder 11 dage med kulturelle oplevelser på kryds og tværs af
kommunegrænserne. Lokalt giver Børnenes Hovedstad os så en unik mulighed for at bygge
oven på arrangementet med tre dage, der er øremærket børnene, og hvor vi håber, at både
Billundborgerne og vores naboer vil deltage i nogle glade dage i børnehøjde, siger Rasmus
Kaufmann, der er kultur- og fritidschef i Billund Kommune.
Samtidig med at de Internationale Børnekulturdage byder på muligheder for at vise gæster og
nye borgere, hvad man blandt andet kan opleve i Børnenes Hovedstad, giver de tre dage også
en oplagt mulighed for at skabe lokalt engagement.
- Der sker noget ret fantastisk, når vi kobler kræfterne og skaber nye muligheder i fællesskab.
Børnenes Hovedstad er vores alle sammens, og der er plads til alle, der har lyst til at skabe
læring gennem leg og oplevelser. Foreløbig er både byens idrætsforening, kulturskolen, Billund
Friluft, de handlende, udenlandske tilflyttere fra Billund Connect og Local Community
Engagement programmet hos LEGO-koncernen gået ind i arbejdet med at skabe en bred vifte
af indhold til den tre dage lange børnekulturfest, fortæller programchef i Børnenes Hovedstad,
Mette Højborg.
Hun opfordrer samtidig andre til også at melde sig på banen, hvis de har en god ide eller har
lyst til at bidrage til en af de aktiviteter, der allerede er programsat.
Kontakt:
Rasmus Kaufmann, kultur- og fritidschef i Billund Kommune, 79 72 76 01
Mette Højborg, programchef i Børnenes Hovedstad, 40 18 22 02
Internationale Børnekulturdage arrangeres i et samarbejde mellem Billund Kommune og
Capital of Children A/S som en del af Trekantsområdets Festuge 21.-30. august 2015.

