JubilæumsFesten

Lørdag den 16. og søndag den 17. maj

LØRDAG DEN 16. MAJ
Morgenbord i Frederikssund på Torvet og ved Vandkunsten i Gågaden, i Jægerspris
ved Kulturhuset Rejsestalden, i Skibby i bymidten og i Slangerup på Rådhuspladsen
kl. 9-10 - der serveres kaffe med brød doneret af lokale handlende med hjælp fra Beredskabsforbundet. Der er til lejligheden skrevet en sang som afsynges ved alle fem
morgenborde med hjælp fra lokale kor.
I Bløden i Frederikssund er fra cirka kl. 10-18 familieunderholdning med blandt andet
børneteater, børnevikingespil, brydeklub, ponyridning, hoppeborg, brand- og redningskøretøjer m.m. og kåring af Frederikssunds Sødeste Hund. Bløden er også et picnicområde med boder med mad og drikke. Børneteatret er Andersens Kuffert Teater der
kl. 11 og kl. 13.30 opfører Fyrtøjet.
Parade gennem Frederikssunds gader fra kl. 12 med en lang række af gående, cyklende
og kørende grupper. I spidsen går selvfølgelig Frederikssund Street Band (tidligere
Jægerspris Garden). Bandet opfordrer alle gamle gardere fra Frederikssund og Jægerspris til at møde op og give det ny StreetBand følgeskab i paraden. I øvrigt deltager trefire andre orkestre, brandvæsen, flere hold cyklister på et og to hjul, dansere, spejdere,
vikinger, svende, skyde- og forsvarsbrødre, hjemmeværn, firmaer og foreninger. I alt
deltager cirka 50 grupper.
Gademarked i Frederikssund med åbne butikker til kl. 22. Østergade og Havnegade
(til Fredensgade) er dagen og aftenen igennem omdannet til gågader.
På Torvet og i gaderne er der stande og boder med salg og udskænkning, og der er
forskellig underholdning rundt omkring. Underholdning og musik ved Frederikssund Square Dance, Ohne Lederhosen, Silverstar Linedancers,
Frederikssund og Omegns Folkedansere, Dance Studio M, Frederikssund
Uni-Cyklister, Camilla Pedersen, mc Clemens, kæmpe skakbræt,
arbejdende amatørradiostation og rundvisninger på
posthuset. ‘Torv’ af stande for de politiske partier.
Se luftfoto af eget hus.

SØNDAG DEN 17. MAJ
Fest til lands, til vands og i luften i
Frederikssund havn
• Borgmester Ole Find Jensen åbner
festen kl. 10
• sejlkonkurrencer ud for havnen
• firmakaproning
• dragekonkurrence på Tippen
• faldskærmsspring på Tippen
• salgsboder og boder med mad og drikke
• skibe på besøg i havnen (fx Askø fra Marinehjemmeværnet)
• mini fitnesscenter
• politiker-torv
• kæmpe skakbræt
• biler og udstyr fra beredskab og hjemmeværn m.v.
• musik med blandt andet Showtime BrassBand
• Frederikssund Uni-Cyklister
Kommunen arrangerer i samarbejde med de historiske foreninger to gange to tretimers busture på østsiden og vestsiden af fjorden med afgang fra Museet Færgegården
(to dobbel ture kl. 9-12 og kl. 13-16). Billetter a 30 kroner købes på bibliotekerne.
Mulighed fror picnic i museets have.
Åbne atelierdøre arrangeret af foreningen Fjordkunst.dk. 44 lokale kunstnere åbner
deres atelier- og værkstedsdøre kl. 10-17. For at lede interesserede rundt til
kunstnerne bliver der udgivet en kunstfolder, og på gruppens hjemmeside kan man finde et kort med værksteds- og atelier-adresser.
www.fjordkunst.dk

Læs mere på www.200aar.frederikssund.dk

Marked anno 1909: Kl.10-15 er der markedsplads fra forrige århundredeskifte i
gården til biblioteket i Jernbanegade
- med børnelege, gøglere, gadesælgere,
vægtere, gårdsangere, folkedans, børstenbindere, pilefletværksted og Mester Jakel-teater (kl. 11).
I værtshuset Kandestøberriet kan man købe jubilæumsøl af byrådspolitikere i rollen som værtshusholdere.

- hvor der også kan findes andre arrangementer de to dage. Fx
Dykningens Dag i Frederikssund Havn (kl. 10-16) og en historisk
gudstjeneste i Frederikssund Kirke (kl. 16) om lørdagen, og koncerter i Skuldelev Kirke (kl. 15.30) og Sankt Mikaels Kirke i Slangerup
(kl.16.15) om søndagen.

Fra scenen på Torvet i Frederikssund er der hele dagen musik med lokale bands og
grupper (cirkatider):
Kl. 09.30 Musikskolens blæser- og slagtøjsorkester
Kl. 10.30 Showtime BrassBand
Kl. 11.30 Musikskolens rytmiske band Flåede Tomater
Kl. 13.00 Mia Maj Larsen
Kl. 13.30 Frederikssund Bigband
Kl. 14.30 Mainstream All Stars
Kl. 15.30 Frederikssund Street Band
Kl. 16.30 Ungdomsskolens musical Smuk
Og Dejlig i en koncertudgave

Jubilæumskomitéen opfordrer alle amatørfotografer til at indsende digitale billeder fra
begivenhederne på de to jubilæumsfestdage. Gå ind på www.200aar.frederikssund.dk
og læs hvordan. Billederne bliver offentliggjort (med fotograf-navn) i den udstrækning det er praktisk muligt. Komitéen vælger blandt indsenderne tre fotografer som
hver får et Fjordlandskort (gavekort til en lang række butikker i Frederikssund Kommune) til en værdi af 500 kroner.

OG OM AFTENEN
Kl. 19.30 Sweethearts
(arrangeret af FETC)
Byfesten slutter med fyrværkeri
på Havnen.

FOTOKONKURRENCE

TRAFIK
Hele lørdag den 16. maj er der etableret gågade i Østergade og Havnegade frem til Fredensgade. I perioden cirka kl. 12-13 vil der midlertidigt være lukket for trafik på Kalvøvej,
Nygade, Bruhnsvej og Havnegade medens paraden passerer. Paraden begynder og slutter
på Cirkuspladsen på Kalvøen, og derfor er det en god idé at beregne ekstra tid til færdsel
til og fra Kalvøen i perioden cirka kl. 10-14.
Buslinje 301 kører hele dagen ad Bakkegade/Frederiksborggade.
Buslinje 302 til Stenløse og Hornsherred-busserne, der kører ad Nygade og Bruhnsvej,
bliver lukket igennem - eventuelt med en smule forsinkelse.

www.200aar.frederikssund.dk

Det tages forbehold for programændringer

