Børnekulturfestivalen
Hop&Rock 2022
Rudegaard Idrætsanlæg torsdag den 2. juni
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Velkommen tilbage til Hop&Rock
Hop&Rock er SFO’ernes festdag og nu hvor corona er
væk, kan vi ENDELIG lave Hop&Rock igen. Vi glæder os
rigtig meget til at se jer alle igen på festivalpladsen.
Der vil igen være optrædener på scenen. Der vil igen
være masser af mulighed for at prøve aktiviteter hos
foreningerne og kulturinstitutionerne. Der kommer
naturligvis rollespil igen, og Vedbæk Garden kommer. Der
bliver Hop&Rock Rally, hvor der skal uddeles pokaler til
de hurtigste og flotteste sæbekassebiler.
Igen i år har vi også en stillezone, hvor man kan hænge ud og hvile ørerne.
Jeg håber, I alle vil bidrage til en stemningsfyldt, sjov, tryg og inkluderende dag, hvor
fællesskabet er i fokus - også når det gælder om at holde pladsen ren
Vi oplever hvert år, at der kan være forvirring om, hvem der kan deltage på dagen.
Vi vil gerne bede jer alle om at hjælpe med at oplyse om, at Hop&Rock er for alle betalende SFOog SFK børn i Rudersdal Kommune samt deres forældre, mindre søskende og bedsteforældre.
Så glæder vi os til at se Aksglæde og Ericka Jane på scenen. Det bliver stort!
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til SFO/SFK’erne for deres massive engagement i deres egen
fest og til sponsorerne, der støtter op om Hop&Rock.
Derudover naturligvis også en kæmpe tak til alle de børn, samarbejdspartnere, pædagogisk
personale og frivillige, som er med til at gøre Hop&Rock til årets fest for kommunens SFO /
SFK’er, samt Rudersdal Kommunes borgere.
God fornøjelse!
Michael Hørdum, projektleder
Projektgruppen bag Hop&Rock
Projektleder Michael Hørdum, SFO-leder, Trørødskolen
Anne Voigt, teamkoordinator SFO, Søholmskolen
Anders Westh, pædagog, Trørødskolen
Lars Mørch, pædagog, Holte Skole
Bo Eriksen, foreningskonsulent, Kultur
Steen Lind Nielsen, teknisk service medarbejder, Kultur
Sven-Erik Lauridsen, idræts- og motionskonsulent, Kultur

Årets hovednavne
Aksglæde
Aksglæde skriver popmusik, der er bittersød
med relaterbare tekster. Han debuterede i 2016
med sin selvudgivne EP ‘Aksglæde’. Sidenhen
har han demonstreret sine formidable sangskriverier i både radio, på tv og på festivaler
landet over. Aksglæde har vundet indpas i både
lytternes og anmeldernes hjerter med f.eks.
nummeret ”Giv Lys Igen”.
Det er ikke uden grund, at Aksglæde gang på
gang møder ros fra anmelderland. Når han
spiller live, er det altid med sit faste band
bestående af nogle af landets dygtigste nye
musikere. Du kan forvente knivskarp musikalitet og pop fra en farverig palette, når Aksglæde spiller op til dans.

Ericka Jane
Ericka Jane går på scenen efter Aksglæde med
up-tempo-pop, inspireret af artister såsom
Rihanna, Dua Lipa og Beyonce.
Den filippinskfødte pop-sangerinde, Ericka
Jane uploadede som 16-årig et af Drakes
numre ’Marvin’s Room’ på YouTube, og fik lynhurtigt over 100.000 visninger. Herefter kom
der meget opmærksomhed på det store sangtalent, og Ericka begyndte for alvor at arbejde
med sin musik.
Ericka Jane har mere end 25 millioner streams
i bagagen, står bag hits som ’We all’, ’Favorite
Lie’ og ’Bad Like You’ og har tidligere arbejdet
med artister som Skinz, Duné, Andreas
Odbjerg og Christopher.
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Dagens program
Konferencier: Dan ”The Man” Senderovitz
13.15 - 13.25 Velkomst ved Michael Hørdum, formand for Projektgruppen bag Hop & Rock
Artister

Titel

SFO
SFO
SFO
SFO

Million Kids
Søholm Angels
Vangebo
Sophia og Mathilde

Joey Moe
Who Knows
Witch Doctor
Dans & Sang

14.00 - 14.30
Rude Skov/Sjælsø
Rude Skov/Sjælsø
Trørødskolen

SFO
SFO
SFO

The Blue Waves
De Vilde Tigere
De Dansende Hjerter

I’m Still Standing
Faith
Cant’t Stop The Feeling

14.30 - 15.00
Trørødskolen
Birkerød Skole
Rude Skov/Høsterkøb

SFO
SFO
SFO

Rockers
Star Girls
Color Kids

Dance-Medley
Star Dance

15.00 - 15.30
Holte Skole
Holte Skole
Holte Skole

SFO
SFO
SFO

Rock Bandet
Holte Hip Hoppers
Pyjamas

Hop & Rock
Hop & fald ned og slide
Trækker dynen op

15.30 - 16.00
Skovlyskolen
Skovlyskolen

SFK
SFK

Skovly Dance Kids
4Beats

Happy Dance
Keep Moving

16.00 - 16.30
Birkerød Skole
Trørødskolen
Rude Skov/Høsterkøb

SFK
SFK
SFK

Acapulco Pigerne
Keep it Real
Team Smooth

Acapulco
Dance-medley
Perfect

Tidsrum & Skole
13.30 - 14.00
Skovlyskolen
Søholm/Bistrup
Ravnholm/Vangebo
Vedbæk Skole

16.30-17.00

Hop&Rock Rally
kom og hep på løbebanen!
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Dagens program
fortsat

Tidsrum & Skole
16.30 - 17.00
Rude Skov/Høsterkøb
Rude Skov/Høsterkøb
Rude Skov/Høsterkøb
Rude Skov/Høsterkøb

Artister

Titel

SFK
SFK
SFK
SFK

Juicy
Sweet Dreamers
Buddaerne
The Riders

Treasure
Sweet Dreamers
Budapest
Stjernerne

Holte Skole
Holte Skole
Holte Skole

SFK
SFK
SFK

M.V.T
The Coolest Kids
Lilla

7 Years/Bad Habits
Versace Badekåber
Stor Mand

17.30 - 18.00
Rude Skov/Sjælsø
Ravnholm/Vangebo
Beatjump Dance Studio

SFK
SFK

The Wild Dancers
Vangebo
Beatjump

Where are you now
Witchdoctor
Danseshow

17.00 - 17.30

18.00

Vedbækgarden

19.00 - 20.00

Aksglæde & Ericka Jane
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Hop&Rock Rally 2022
Kom og hep på de seje sæbekassebiler!
Hop&Rock er tilbage og dermed også ét af højdepunkterne Hop&Rock Rally for
hjemmelavede sæbekassebiler.
I ugerne op til festivalen har SFO’erne og SFK’erne snedkereret, malet og trænet, så de kan
kæmpe med om de flotte pokaler i det store rally.
Inden corona så vi flottere, sejere og hurtigere sæbekassebiler, end man kunne forestille
sig, det var muligt at lave. Så nu glæder vi os til at se de super fancy biler flyve henover
banen i et tempo aldrig set hurtigere.
Løbet køres i år kl. 16.30, hvor vi også skal have kåret den flotteste sæbekassebil.
Det hele foregår på løbebanen.
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Skoler og t-shirts
Birkerød Skole: turkis
Dronningegård-klasserne: gul
Holte Skole; Rønnebærvej og Grünersvej: lilla
Ravnholm Skole; Nærum og Vangebo: limegrøn
Rude Skov Skole; Høsterkøb og Sjælsø: lyseblå

Skovlyskolen og Egely: Rød
Søholm/Bistrupskolen: mørkeblå
Søholm/Toftevang: pink
Trørødskolen: olivengrøn
Vedbæk Skole: mørkerød

Merchandise
Nøglesnor			
25 kr.
Hoodie		
200 kr.
Badges
1 stk.10 kr.
			 3 stk. 25 kr.
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Sikkerhed
Hver SFO der deltager ved Hop&Rock:
SKAL melde sig ved INFO-teltet ved ankomsten, hvor de giver besked på det NØJAGTIGE antal
deltagere, de er ansvarlige overfor.
Samtidig er det vigtigt at alle ansatte og frivillige ved Hop&Rock:
• SKAL have modtaget, læst og forstået sikkerhedsanvisning og facilitetsplanen for 2022 før
de tager til festivalen.
• SKAL være bekendt med nødudgangenes placering.
• Er ansvarlige for at sikkerhedsanvisningerne bliver overholdt.
• Skal hjælpe til ved akut opståede situationer og evakuering.
• Er ansvarlige for at brandveje på hver side af Holtehallen friholdes, som adgang for brandog redningskøretøjer.
Hovedansvarlig for sikkerheden er:
Steen Lind Nielsen
Akut tlf. KUN vedr. sikkerhed: 72 68 56 74
Hvad gør du vis nogen kommer til skade?
Alle SFO’er bedes medbringe 1. hjælps kasser til småskrammer.
Beredskabet står også klar til at hjælpe.
Større uheld, brand, e.l
• Kontakt sikkerhedsansvarlig Steen Lind Nielsen på Akut tlf. 72 68 56 74 eller Beredskabet
på festpladsen
• Lyt til instruktionerne fra den sikkerhedsansvarlige og beredskabet.
Evakueringsplan – AKUT
• Send deltagerne mod nærmeste sikre sted:
• Vær bekendt med nødudgangenes placering!
Evakueringsplan – NORMAL
• Alle deltagere sendes mod flagstangen – til atletikbanen ud mod Kongevejen.
• Den enkelte SFO samler sig med ”egne” børn og sikrer sig at alle er der.
• Sørg for at toiletter, telte o.l. er tømt for mennesker
• Bevar roen og afvent nærmere besked.
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Placering af aktiviteter og SFO/SFK-baser
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Festivalen A-Z
Adgang
Der vil kun være adgang for børn med et festivalarmbånd. Børn uden armbånd vil blive bedt om at
forlade pladsen. Familie til børn, der deltager på festivalen, er velkomne til at overvære festivalen
med søskende. Er det mindre søskende, så sørg for at skrive telefonnummer på armen – der er
8000 mennesker, når der er flest. Vi ønsker ikke at større børn (under 16 år) deltager uden
voksne. Større børn (over 16 år) kan få adgang til at hente mindre søskende. Vi har oplevet, at
store søskende har mange venner med for at hente en yngre bror eller søster, og det går ikke.
Affald
Alle SFO’er vil få udleveret affaldsposer, når de melder sig ved informationsteltet og bedes smide
deres affald i containerne med den store p-plads. Vær søde at rydde op efter jer selv og specielt at
bede jeres forældre om at rydde op efter sig efter koncerten.
Ankomst
Festivalpladsen åbner kl. 11.30. Aktiviteter og salg af mad åbner
kl. 13.00. Vi henstiller til, at børnene bliver omkring basepladsen under
opsyn af personale fra SFO/SFK indtil kl. 13.00.
HUSK at alle SFO/SFK’er SKAL melde deres ankomst i
informationsteltet, og at ALLE biler SKAL være væk fra pladsen kl. 11.00.
Base
Hver SFO vil få tildelt en baseplads, se hvor på side 9.
Hver venlig at rydde op efter jer, og bed jeres forældre rydde op efter sig efter koncerten.
Festivalarrangører
Festivalarrangører vil under festivalen bære SORTE t-shirts.
Førstehjælp
Hver SFO/SFK skal medbringe sin egen førstehjælpskasse. Skulle der være behov for ekstra
hjælp, kontaktes informationen eller Beredskabet på pladsen.
Informationstelt
Informationsteltet vil være bemandet under hele festivalen. Her vil der kunne findes svar på
relevante spørgsmål og købes merchandise.
Konfettirør
Hvis I vælger at medbringe konfettirør til jeres optræden, skal det være af papir og biologisk
nedbrydeligt. Hop&Rock forbeholder sig ret til at kontrollere om medbragt konfetti overholder
ovenstående.
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Optrædende
DE OPTRÆDENDE SKAL VÆRE KLAR VED SCENEN 15 MINUTTER FØR DE SKAL PÅ!
Overhold venligst den tid, I har fået tildelt.
Musik til danse- og sangnumre skal medbringes på dagen på device med minijack-indgang.
Overholdes dette ikke, forbeholder vi os retten til at lade nummeret udgå.
Parkering
Der er ikke mulighed for parkering på P-pladserne ved Rudegaard. Pladserne benyttes af de
frivillige og andre der hjælper med at afholde Hop&Rock. Vi henstiller til, at forældre, personale
og andre tager cykel eller bussen til og fra festivalen.
Rygning, hunde, alkohol og brug af åben ild
Rygning samt brug af åben ild eller grill er ikke tilladt. Vi beder om, at der ikke medbringes
alkohol, og at hunden bliver hjemme, da mange børn ikke er glade for hunde. Har du hund med,
skal den være i snor hele tiden.
Sikkerhed
Se side 8.
Spisning
I tidsrummet mellem kl. 13.00-20.00 har deltagerne mulighed for at købe mad og drikke på
området. Priserne ligger mellem 15 og 55 kroner. HUSK kontanter (gerne mønter), da vi ikke kan
garantere for, at der kan betales med dankort eller mobilepay. Den enkelte SFO/SFK står selv for
forplejning om eftermiddagen.
Stilleområde
Området ved søen er dedikeret til stilleområde.
Toiletter
Toiletter findes ved de afmærkede områder på
festivalpladsen.
T-shirts/armbånd
Begge dele sendes ud til institutionerne i løbet af maj
måned. Der vil ikke være adgang for børn uden armbånd.
Vand
Der vil være mulighed for at fylde vandbeholdere i løbet af dagen. Opfyldning af børnenes
drikkedunke skal foregå ved baserne.
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Tusind tak til vores sponsorer
Hovedsponsorer:

Bliv sponsor af Hop&Rock
Hop&Rock søger altid nye sponsorer, der vil
hjælpe til med at give Rudersdals SFO- og SFKbørn en forrygende dag. Som sponsor for
Hop&Rock får du følgende:

• Prologo
• Poul Sejr
• Bjarne Nielsen
			

Sponsorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Skolekantine.dk
Estate Birkerød
RetroSpect
Pacta Leasing
Vogelius Glow & Care
Tandlægerne på Dambakken
Morskaberne
Fodterapeuterne på Dambakken, Birkerød
Mediehuset

• Firmanavn på flyers, der udleveres til alle deltagere
• Firmanavn på plakat, der hænger i alle SFO/
SFK´er
• Firmanavn på www.rudersdal.dk/hopogrock
• To armbånd til festivalen
• Firmanavn nævnt på scenen
• Firmanavn i programmet
• Følelsen af at sprede glæde til 4.000 børn og
deres forældre
Kontakt: Projektleder Michael Hørdum,
mir@rudersdal.dk, tlf. 72 68 47 55
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Q&A med sponsorer
Marie Sylvest Nielsen, salgsansvarlig, Bjarne Nielsen A/S
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Det giver vores virksomhed mulighed for at vise lokalsamfundet, at vi ønsker at støtte de
lokale og deres arrangementer. Det er med til at gøre, at vores virksomhed bliver synliggjort.
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børneliv i Rudersdal Kommune?
Det er en dag som står i børnenes tegn, hvor det er dem der er i fokus. Det giver børnene en
festlig dag med højt humør, som gør, at de har noget at se frem til hvert år.
Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Vi forventer en dag med en masse glade børn og forældre. Derudover regner vi med at kunne
komme i dialog med potentielle kunder.

Mette Vogelius, indehaver af Vogelius Glow & Care
Hvad giver det jeres firma at være sponsor for en lokal børnekulturfestival?
Jeg er stolt over at være sponsor for så cool et arrangement. Jeg ved, hvor stor en oplevelse
det er for børnene, og det gør mig glad at støtte op om.
Hvordan ser I Hop&Rock bidrage til børneliv i Rudersdal Kommune?
Jeg har fra mine egne tre børn erfaret, at Hop&Rock-konceptet er helt genialt. Alle tre har haft
deres første større musikalske oplevelse her og følt sig store og på egen hånd i trygge
rammer. Jeg er stolt af, at vi her i kommunen kan tilbyde vores unger så stor og cool en oplevelse. Det knytter også børnene sammen i tiden op til, hvor de glæder sig og mange øver
deres dans sammen hvilket også får endnu mere fysisk aktivitet ind i deres hverdag.
Hvad er dine forventninger til årets Hop&Rock?
Jeg tror, at ligesom med meget andet, så vil der her efter corona og nedlukning være endnu
mere begejstring, energi, sjov og knald på som ungerne vil elske og mindes i mange år frem.
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