Kære BørnefestiBALLER!!
Vi tæller ned til BørnefestiBAL i weekenden og glæder os rigtig meget til at se dig.
Vi er SÅ klar til at give dig en sjov, fantasifuld og musikalsk dag for hele familien.
Vi har i det nedenstående samlet lidt hurtig praktisk information:
Adresse og indgang:
Bemærk der er kun EN indgang oppe ved Hedehuset.
Hedehuset, Byparken
Hovedgaden 371B
2640 Hedehusene
Parkering:
Vi anbefaler klart at man tager bussen, cyklen, rulleskøjterne eller gåbenene til
BørnefestiBAL. Får man brug for parkering så undersøg i god tid, hvor det er muligt,
så du ikke kommer for sent til koncerterne.
Der er kun få parkeringspladser på Hedehusets parkeringsplads. Det er også muligt at
parkere ved Hedehushallen, Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene. Herfra er der 3
min. gå gang til Hedehuset via sti.
Pladsen, boderne og musikken åbner op
BørnefestiBAL bliver afholdt over to omgange både lørdag d. 8. august og søndag d.
9. august kl. 10.00-13.00 og kl. 14.30-17.30.
I første slot åbner pladsen og boderne kl. 10.00, hvor musikken starter kl. 10.30. I
andet slot åbner pladsen og boderne kl. 14.30, hvor musikken starter kl. 15.00.
Mad og drikke:
Der vil være mulighed for at købe mad i food trucks, (de lækreste pølser og bedste
burgere) derudover vil der være rigeligt salg af vand, sodavand og kaffe, samt
Popcorn, Snow Cones, Candyfloss, slik m.m.
Man må ikke selv medbringe drikkevarer ud over vand, og der serveres ikke alkohol
på pladsen.
Toiletter:
Der er toiletter i Hedehuset, og IKKE offentlige toiletvogne på pladsen

Sommer og sol:
Det bliver fantastisk vejr i weekenden, så husk endelig solcreme samt paraplyer og
kasketter til at dække for solen. Og bare rolig, der er en masse kolde drikke, man kan
købe.
COVID-19:
BørnefestiBAL, afvikles efter de retningslinjer Sundhedsmyndighederne har udstukket,
og alle forbehold er taget omkring de 4 shows i Hedehusene. Myndighederne har
godkendt afholdelsen af BørnefestiBAL.
Vi glæder os til at se dig, din familie og alle dine venner
De allerbedste hilsner
BørnefestiBAL, Høje-Taastrup Kommune, Høje-Taastrup Bibliotekerne, Kulturhusene
og Taastrup Teater & Musikhus

