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Børnekultur hele ugen
Fantasien slippes fri, når
Børnekulturfestivalen
inviterer børnene til
kulturel fest og leg i
næste uge - fra mandag
20. til lørdag 25. maj.
XXAktivitet Den årligt tilbage-

vendende Børnekulturfestival
kommer igen i år til at byde
på et væld af sjove og kreative
oplevelser for børn i alderen
0-12 år. Lørdag 25. maj er der
Familielørdag på Grønnegades
Kaserne Kulturcenter, som bliver fyldt med gratis aktiviteter
for Næstveds børnefamilier.
Børnekultur hele ugen
Mens mor og far har travlt
fra mandag til fredag, drager
børnene på eventyr i børnekulturens mangfoldige verden
sammen med deres venner i

daginstitution og skole. Der
skal danses og synges, bygges
og tegnes, lyttes og leges til de
over 100 kulturelle oplevelser,
som løber af stablen i løbet
af ugen.
Lørdag 25. maj inviteres
mor og far med ud og opleve
kulturen, når Børnekulturfestivalen byder velkommen til
Familielørdag på Grønnegades Kaserne Kulturcenter kl.
10-13. Her kan børnene tage
deres forældre under armen og
hygge sig til de mange aktiviteter, som kommer til at fylde
kulturcentret. Alle aktiviteter er
gratis at deltage i, og kræver
ingen tilmelding.
Optog gennem byen
Familielørdagen sparkes i
gang med et festligt optog fra
Næstved Avantgarden gennem
bymidten. Med sig på turen

fra Axeltorv til kulturcenteret er
hele Næstveds yndlingsdrage,
Næssi.
Kl. 11 kigger jazz-duoen
Flensborg/Venndt forbi og giver
en fantasifuld og munter børnejazz-koncert i Gl. Ridehus.
Der er en helt speciel oplevelse
i vente i Teatersalen når Dj Støj
fra Dansk Rakkerpak inviterer
til Silent Disco. Her får alle
et sæt trådløse høretelefoner
på og kan så danse frit rundt,
mens de kan skifte mellem tre
musikkanaler.
Storslået åbning
Traditionen tro sættes Børnekulturfestivalen i gang med en
kæmpe åbningsfest mandag
20. maj på Lave Ridebane på
Grønnegades Kaserne Kulturcenter med over 2000 børn.
På pladsen vil Næssi give den
gas sammen med sine gode
venner fra Ulla Abdullas Cocobongoband. Dansk Rakkerpak
kigger også forbi og optræder
som de populære og ret tossede ”Skøre Strømere”.
Find hele programmet på
www.næssi.dk under fanen
”Børnekulturfestival”.
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Fra næste mandag vil Grønnegades Kaserne være fyldt med
børn, musik og kulturelle oplevelser for børn. Her er Næssi i
gang med at sætte fut i løjerne.
Foto: Dorte Rye Silbo

Minimixholdet
havde god grund
til at smile. De fik
en førsteplads i
talentrækken.

Talentfulde gymnaster
XXSport I denne sæson har

Fensmark IF starte et konkurrencehold op og holdet har
deltaget i tre rækker i GymDanmarks talentkonkurrence.
Man kan som hold deltage i
aspirantrækken, talentrækken
eller eliterækken. Under konkurrencer skal holdet vise en
rytmeserie, springe tre omgange på bane og tre omgange
på trampet.
Holdets minimixhold deltog i
1. division i talentrækken og
vandt denne med en samlet
score på 50,600 point.
Holdets minipiger kvalificerede
sig til 3. division, og lå fra start
på en 6. plads, men kæmpede sig op og sluttede på 5.
pladsen med en samlet score
på 55,266 point. Holdene lå
meget tæt, så det var de helt
små marginaler der talte.
Holdet har også haft et juniorhold med, som forsvarede en

3. plads i 2. division, men
måtte desværre se sig slået,
og endte på 4. pladsen.
De tre hold består af gymnaster der aldrig har været
i konkurrence, og gymnaster
der har prøvet det før. Det er

nogle stolte trænere, der ser
frem til næste sæson, hvor vi
forhåbentlig skal forsvare de
foreløbige flotte resultater af
så nyt et hold.

Minipigerne sluttede på en
femteplads i et tæt opløb.

Juniorpigerne måtte nøjes
med en fjerdeplads.
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DU ÅBNER DØREN.
VI LUKKER SALGET.
Tag ikke fejl: Hos RobinHus er det din ejendomsmægler, der håndterer
salget af din bolig, lige fra vurderingen til handlen er helt i hus.
Alligevel går vi anderledes til værks end andre mæglere, fordi vi mener, at
du er den bedste til at vise din bolig frem. Ganske enkelt fordi du er den,
der kender dit hus og dit kvarter bedst. Så kort fortalt: Du åbner døren for
køberne – vi forbereder, forhandler og afslutter salget af din bolig.
Velkommen hos RobinHus.

RobinHus tilbyder
det BILLIGSTE SALG
med
PRISGARANTI

PETER LANGERUP
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