BørnefestiBAL 2019
•

Vil I være en del af Danmarks største
festival for børn?

•

BørnefestiBAL er i 6 byer.: Aalborg, Århus, Aabenraa,
København, Odense og Næstved
•

Der var tusindvis af børn og familier, som var
med til skabe rammerne i 2018.
•

TV2 Lorry har kaldt os: ”Roskilde Festival,
bare for festglade børn”

Idégrundlag
BørnefestiBAL er en kunstnerisk og kulturel begivenhed.
BørnefestiBAL er musik, sjov, leg og motion. Ambitionen er at
give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres
niveau, men også at tage det offentlige rum i brug og sætte
fokus på dets kulturelle status og potentiale.
Der vil være en masse fantastiske aktiviteter gennem hele
dagen. BørnefestiBAL leder efter legekammerater der vil være
med til at skabe aktiviteter som lægger vægt på, børn og unges
udvikling inden for enten fysiske, musikalske, sociale eller
kulturelle dimensioner.

Målgrupper
Alle kan være med!
Billetten koster kr. 95 pr. person inkl. gebyr. (10 kr.)
Målgruppen for BørnefestiBAL er børnefamilier med børn i alderen
1-10 år. Vi vil prøve at følge børnenes alder i underholdningen fra
scenen gennem dagen, fra 1 - 3 år i de første timer, 4 - 7 år
midt på dagen og 8 år og opefter sidst på dagen.

Venues og Datoer
Ålborg – 30. maj: Placering ikke endeligt besluttet
Århus – 1. juni: Bakkede Botanisk Have midt i byen
Aabenraa – 2. juni: Brundlund Slot, i smukke omgivelser
KBH – 8. juni: Fælledparken, den store park med muligheder
Odense – 9. juni: Munke Mose, som ligger i hjertet af Odense
Næstved – 10. juni: Placering ikke endeligt besluttet

Program
Musikprogrammet starter kl. 12 i alle byer
Dørene åbner kl. 11.30 og arrangementet
varer til kl. 16, hvor der bliver sagt tak for i
dag.
Vi er i gang med booking til BørnefestiBAL
2019 og vil i foråret have offentliggjort alle
navnene.
I 2018 så musikken ud som følger:
- Skinz
- MGP 2018 Show
- Albert Dyrlund
- Voice Junior
- HipSomHap
- Ole & Stine

Sponsorat

Et partnerskab med BørnefestiBAL koster 75.000 kr.
(93.750 inkl. moms) for 6 byer.
I denne pris vil der udover rettighed over eget område på
ca. 5 x 5 meter (kan justeres) være mulighed for logo på
www.festiBAL.dk, logo på øvrige marketingmaterialer, omtale
på Facebook samt billetter.
BørnefestiBAL vil gerne hjælpe med at udarbejde et konkret
oplæg og stå for implementeringen. Denne del vil der blive
udarbejdet et særskilt detailbudget for.
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