Alle aktiviteter foregår i Ølbycentret, med mindre andet er angivet.
Ret til ændringer forbeholdes.

Program for 3. – 5. maj

Ølby Festival 2018
Torsdag den 3. maj 11–18

16.00–18.00 Boldspil for alle fra 10 år. Arrangør:
Get2Sport – et samarbejde mellem
Dansk Idrætsforbund, Køge Boldklub,
Kultur- og idrætsafdelingen Køge Kommune
samt Boligsocial Helhedsplan.

11.00–12.30 Festivalen starter – med optog med børn
fra børnehaver og SFO. Tryllekunstner
underholder, og vi lærer noget om rotter –
på den sjove måde.

19.00–20.00 Ejbykoret synger, mens du svømmer! Tag en
skøn time i godt selskabet til korsvømning.
Hvor: Køge Svømmeland (normal entrépris)
OBS: Det er gratis at overvære korsangen
fra tribunen, hvis du ikke ønsker at bade.

11.00–18.00 Café Little Italy har udeservering, og
Johnny Guitar spiller kl. 16-18
11.00–18.00 Mød politiet og få svar på dine spørgsmål.
Arrangør: Midt- og Vestsjællands Politis
Forebyggende afdeling

Fredag den 4. maj kl. 12–21

11.00–16.00 Skab en skrotrobot. Slip fantasien løs og
skab den sejeste robot ud af skrot. Lisbet
Melin vil give gode råd og tips til, hvordan
du får lavet den mest fantastiske robot.
Arrangør: Køge Bibliotekerne

11.00-14.00

12.00–15.00 Tyrkisk Kulturforening Køge byder indenfor.
Kager mm. fra det tyrkiske køkken, te, kaffe
og sodavand kan købes. Kom og se huset og
få svar på dine spørgsmål.
13.00–14.30 Streetfood ved arkaden. Arrangør:
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård
12.00–17.00 Hvad sker der i kirken mandag til lørdag?
Nogle af de frivillige viser rundt, serverer
kaffe og fortæller om aktiviteterne i kirken,
og hvorfor de kommer her. Måske kan du
ﬁnde dig selv i de gamle kirkebøger eller i
den digitale kirkebog. Kordegnen besvarer
også spørgsmål om navneændringer og
slægtsforskning. Hvor: Ølby Kirke

Besøg vores tombolabod
Hvor: Ølby Tandlæge Center

12.00–18.00 Workshop om byrum med arkitekt Pi Waade.
Lav din egen model af Ølbycentret, som du
synes, det skal være! Workshoppen
inspireres af en udstilling hos Center for
Dansk og Integration (CDI), hvor børn og
unge fra Køge har bygget modeller af nye
tiltag i Ølbycentret. Modeller bygges i pap og
papir. For alle. Arrangør: Køge Billedskole
Hvor: CDI
12.00–21.00 Café Little Italy har udeservering med
levende musik ved Peter Pedal Band kl. 16
12.00–21.00 Mød politiet og få svar på dine spørgsmål.
Arrangør: Midt- og Vestsjællands Politis
Forebyggende afdeling
12.00–14.00 Streetfood ved arkaden. Arrangør:
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

12.00–17.00 Et bord er et bord. Kom og leg med ord og
sætninger. Arrangør: Køge Bibliotekerne
Hvor: Ølby Kirke. Bemandet kl. 11–14

17.00–19.00 Kom og se, hvad aktivitetsgruppen Karlemosens Kulturhus har kreeret! Du kan også
selv skabe syrede, seje kreationer eller
bygge ﬁgurer fra ﬁlm, spil eller ting fra din
hverdag. Billedkunstner Helle Witte hjælper
dig. Arrangør: Helhedsplanen.
Hvor: Center for Dansk og Integration
19.00–21.30 En koncert-oplevelse ud over det sædvanlige
– lokalt, kulturelt og mangfoldigt. Hvor: CDI
19.00–19.30
Zafer Tesfamiceal, musiker og DJ fra Eritrea
19.30–20.00
DIVA-koret med 25 sangere
20.00–20.45
Bilal Irshed and Bakri Hemmami, musikere
fra Syrien
20.45–21.30
Kim Schwartz og Peter Edelmann

Lørdag den 5. maj kl. 9–16
09.00–10.30 Morgenbord for alle
10.30–14.00 Café Little Italy har udeservering, og
Trioen spiller kl. 12-14
09.00–14.00 Mød politiet og få svar på dine spørgsmål.
Arrangør: Midt- og Vestsjællands Politis
Forebyggende afdeling
09.00–16.00 Loppemarked Arrangør: Lions Kvindeklub
10.00–16.00 Hvad sker der i kirken mandag til lørdag?
Nogle af de frivillige viser rundt, serverer
kaffe og fortæller om aktiviteterne i kirken,
og hvorfor de kommer her. Måske kan du
ﬁnde dig selv i de gamle kirkebøger eller i
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Kom, vær med og få én på opleveren
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Projektet er støttet af Køge Kommunes kulturpulje
Køge
Billedskole

