Markedsdag lørdag, den 28-08-2021 kl. 9.00-15.00
Alle foreninger og klubber inviteres, til at deltage og være tilstede i Kongensgade
lørdag d. 28-08-2021 kl. 9.00-15.00
Der vil igen i år være muligt, at få en gratis standplads på 3x3 meter, i den nordlige
del af Kongensgade, fra Rådhuspladsen og til Den gamle Smedje.
Projekt:
Aktivt foreningsliv i Slangerup. I samarbejde med Snake City Jazzfestival.
Formålet er at synliggøre foreningslivet i Slangerup. Skabe interesse for de forskellige
foreninger og klubbers aktiviteter. Give byens borgere et indblik i, hvor rigt et
kulturelt og socialt foreningsliv vi har, samt vise de mange forskelige muligheder der
er for kulturaktiviteter for børn, familie og ældre.
Visionen er:
En dag, hvor vi inspirerer hinanden med nytænkning og åbenhed, skabe interesse for
det sociale kulturliv i Slangerup, på tværs af kulturer og generationer.
Målgruppen er:
Børn, familie og ældre, med forskelige interesser, ung som gammel, der søger at
holde sig aktive og deltage i social sammenhold.
Bagrunden:
Alt for få tænker over, hvordan vi igennem vores foreningsaktiviteter, skaber
integration og sociale relationer på tvære af alder og køn. Sociale relationer i vores
hverdag, kan skabes på tværs af kultur og forskelligheder, når vi har nogle aktiviteter
at være fælles om.
Kongensgade lukkes for trafik, der vil være gratis morgenkaffe og jazz ved
Handelsbanken fra kl. 9.00. Opsætning af stande kl. 7.30-9.00. Nedtagning af stande
kl. 15.00. men man er velkommen til at fortsætte så længe Kongensgade er lukket og
der er gæster. Vi ser meget gerne, at der ikke pakkes sammen før kl. 15.00. Det er
demotiverende for andre deltagere, hvis nogle begynder at pakke sammen før tid.
Praktisk INFO:
Tilmelding her:
Er der tvivl om noget - så ring eller sms tlf.: 28 81 13 56, eller send en mail.
snakecityjazz@gmail.com
Jazz og markedsdags hilsner
Aktivt foreningsliv i Slangerup
Bent Givskov.
Vi takker sponsorerne for deres store støtte. Støt dem, køb deres produkter og ydelser.

