Vilde Vulkaner
Årets fedeste musik- og legefestival for børn!
For 4. klasse og opefter.
Nu har DU chancen for at komme med på årets sejeste koloni i Vordingborg i dagene 2. juli til
5. juli 2019. Lige som de sidste mange år, er festivalen udvidet med én dag.
Vilde Vulkaner er Danmarks største børnerock og legefestival der rummer op til 11000 børn
fra 225 institutioner fra Sjælland, Fyn og København.
Den store festival-scene er omdrejningspunktet, hvor børn og unge fra om formiddagen af,
opfører deres sange og dansenumre og får lejlighed til at vise deres musikalske kunnen
overfor et stort publikum i samspil med professionelle musikere. Aftenen er forbeholdt en
fantastisk blanding af professionelle bands, solister og underholdning. Dette års topperformere er bla: Scarlet Pleasure, Joey Moe, Medina, Kesi og mange flere.
Dette års program: Kan ses på hjemmesiden www.vildevulkanerfestival.dk/
Et af Danmarks største legeområder danner rammen om de kropslige udfoldelser.
Legeområdet indeholder bl.a. Tivoli-park, bandefodboldbane, 9 hullers minigolf, beachvolley,
klatrebjerg med topinstruktører, kunstværksted samt et hav af oppustelige hoppe-, klatre og
rutscheborge. Alt dette er selvfølgelig gratis.
Udover alt dette er der en stor markedsplads hvor en lang række forskellige aktivitetstelte
bliver opstillet af institutionerne selv. Ydermere vil der være et begrænset antal salgsboder
hvor man kan købe pølser, sodavand, is candyfloss, kaffe og the (saftevand er gratis).
Hele området er indhegnet således at børnene ikke uden videre kan smutte ud og blive væk.
Overnatningen foregår i medbragte telte.
Der er fuld forplejning under hele festivalen. Dog skal I selv have en stor madpakke med til
aftensmaden om tirsdagen.
Hele denne overdådige koloni kan DU komme med på for en spotpris af 550 kr., du er
først tilmeldt når pengene er indbetalt. (ved afmeldelse er der ingen refundering)
De voksne som tager med fra klubben er: Steffen, Anne, Marie-Louise, Maria, Jonas og Per.
Hvis I har nogle spørgsmål eller bare vil høre mere om Vilde Vulkaner kan I kontakte én af os.
For de tilmeldte vil der selvfølgelig komme yderligere oplysninger og pakkeliste mm.
Vi glæder os meget til at se netop dig til fire suveræne dage.
Mvh. Vildevulkaner-teamet 
Ps. Tilmeldingen til Vilde Vulkaner starter i Puk mandag d. 18. februar 2019 kl. 13.30! Sidste
tilmelding for sceneoptræden er 1. maj! Begrænsede pladser! Vi har 45 pladser alt i alt. Vi
forbeholder os retten til at vælge hvem der sover i hvilke telte. Alle sover i Puks telte. Ingen
personlige telte.

