PROGRAM: KULTURNATTEN I VORDINGBORG
og gamle og dem ind i mellem og udover sjov og
hygge er skydning også med til at gøre dig bedre
Danmarks Borgcenter:
til at fokusere og koncentrere dig. Der vil være
Kl. 17 – 22: Museumsbutikken holder åbent.
instruktører og hjælpere til stede der kan hjælpe og
Restauranten holder åbent, køkkenet lukker kl. 21.
svare på spørgsmål vedr. skydesporten og hvordan
man kommer i gang i Ornebjerg Skytteforening.
Gåsetårnet by night:
• Vordingborg Airsoft Forening laver handlebane og
Kl. 17 – 21. Oplev aftensol og udsigt, når Gåsetårnet
præcisionsskydning fra kl. 15.00-21.00.
på Kulturnatten åbnes for aftenbesøg frem til kl. 21.
• Vordingborg Gymnastikforening giver børn og
(Alm. Entre.). Udsigten fra tårnet er formidabel hvad
barnlige sjæle mulighed for at prøve stor trampolin
enten men vender blikket mod havnen, havet og
fra 18.00 - 20.00.
broerne eller mod Slotstorvet og borgterrænet, hvor
• Vordingborg Taekwondo Klub laver åben træning
det vil summe af liv og aktiviteter fra den store DGI
fra kl. 17 - 19.30.
sportsevent.
• Stor Gymnastik og danseopvisning på Borg Centeret fra kl 17.00-21.00. Se program HER
Vintergæssene:
Kl. 17 – 21. Vordingborg Vinterbadelaug fortæller om • Stort Skate område med instruktører på torvet.
glæden og friheden ved vinterbadning.
17 - 19	Skateworkshop for begynder og øvet for
Sted: Algade mod Slotstorvet.
børn og junior og voksne.
19 - 20 Forskellige lege og konkurrencer.
Sparekassen Sjælland-Fyn Idrætsfestival
Årets fedeste event for dig, der elsker idræt, sport og 20 - 21 Pro show og free skating.
• Sydsjællands Håndboldklub laver Spil på minibane
bevægelse, afholdes utvivlsomt,
og fartmåling af skud.
når DGI Storstrømmen byder velkommen til
Sparekassen Sjælland-Fyn Idrætsfestival på Slotstor- • Ørslev E-sport kommer med et større party telt,
vet i Vordingborg.
hvor der vil være mulighed for at afprøve E-sport
under instruktion af foreningens dygtige instrukFredag den 24. maj stikker det helt af, når DGI
tører.
Storstrømmen byder velkommen til årets fedeste
• Low skate Academy laver en stor rulleskøje, løbebegivenhed. DGI og foreningerne i Vordingborg
hjul og skateboard workshop på tovet fra 17.00Kommune slår dørene op fra klokken 17.00, og så
21.00 hvor nysgerrige kan låne udstyr.
kan du ellers glæde dig over, at Sparekassen Sjælland-Fyn Idrætsfestival bliver fyldt med spændende
Foreningerne og Sparekassen Sjælland-Fyn afvikler
aktiviteter.
et børneløb der sender deltagerene forbi de fleste
Du skal bare møde op - det er nemlig gratis at deltage.
foreninger, og samler man de rigtige bogstaver
Aftenens program ser således ud:
sammen, der danner det rigtige ord, så kan man
(alle aktiviteter kører fra 17.00 til 21.00, medmindre
vinde gode præmier. Du deltager ved at møde op i
andet er anført):
Sparekassen Sjælland-Fyns bod på torvet.
• Udfordre dine venner til en bordfodboldkamp i teltet ved Sparekassen Sjælland-Fyn stand på torvet.
Idrætsfestivalen er sponseret af Sparekassen Sjælland-Fyn, læs mere om bankens mange gode tilbud
• Panna Workshop.
på www.spks.dk/vordingborg
• Freestyle Workshop og løbende shows.
DGI Storstrømmen sørger naturligvis for DJ’s og
• Sydsjællands Floorball Club laver åben træning.
værter, der står for underholdningen på dagen.
• Vordingborg Idræts Forening og andre lokale fodOg husk, at hele området omkring Slotstorvet vil
boldklubber afvikler børne og ungdomsstævne i
være fyldt med aktiviteter, så vi anbefaler, at man
alderen fra U8 til U11.
kommer i god tid, hvis man kommer i bil.
• Vordingborg Ro- og Kajakklub fortæller om klubbens tilbud til dig.
KIRKETORVET:
• Fægteklubben TREKANTEN-Vordingborg laver
Brandbiler:
opvisning i rollespilsfægtning og sportsfægtning
Kl. 17 – 21. Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning
på kårde og fleuret og inviterer både børn og voker på plads på Kirketorvet med ikke mindre end
sne til at prøve fægtning.
otte brandbiler. Der bliver igen i år mulighed for at
• Elektronisk skydebane med biathlonskiver og
se Vordingborg i fugleperspektiv fra toppen af den
præcisionsskiver er opstillet klar til en Lucky Luke
hurtigskydning på tid og en Mini Laser/Run – løbe- store stigevogn. Desuden er der bl.a. en redningslift, redningsvogn, pumpecontainer og et telt med
rute.
information om førstehjælp, og om hvordan man
Denne del af arrangementet slutter klokken 20.00.
bliver brandmand. Desuden kommer ildfanten fra
hovedstadens beredskab.
• Vordingborg Badmintonklub afvikler badminton
mellem klokken 17.00 og 20.00.
MUSIK:
• Kom og løb, eller gå en tur, med Vordingborg
Næstved Avantgarden:
RUNNERS. Vi arrangerer løbetur kl. 17.15, og gåtur
kl. 19.00. Starten går fra Gåsetårnet, og turene er på Kl. 17.30. Sambaoptog starter fra Slotstorvet og går
gennem Algade og tilbage igen.
ca. 5 km, i roligt tempo, hvor alle kan være med.
• Besøg Ornebjerg Skytteforening på Ruintrænnet.
Prins Jørgens Garde:
Her vil det være muligt at prøve kræfter med luft
riffelskydning på faldmål. Kom og se om du ramme Kl. 17 – 17.30. Prins Jørgens Garde trækker op og går
igennem Algade.
plet. Banerne er åbne fra kl. 17:00 til ca. 21:30 eller
til vi ikke kan se mere. Skydning er for både unge

SLOTSTORVET:

Musikskolen på Stentorvet:
Kl. 17 – 21. indtager bands fra Vordingborg kommunes Musikskole scenen på Stentorvet med blues,
rock, pop, folk, salsa og soul.
Musikskolen i Kulturarkaden:
Kl. 19 – 20.30. Elever fra Musikskolen giver koncert
med fokus på klassisk musik. Sted: Salen i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6. Fri entre.

FREDAG DEN 24. MAJ 2019
Farmorhuset
Kl. 16 – 21. Mød Farmor på Algade ved Intersport,
hvor der er små børneaktiviteter som bamselykkehjul, fiskedam, og sminkeværksted.
Farmorhuset er åbent. I caféen kan købes aftenkaffe
og saftevand til børnene. Åbent på loppeloftet, hvor
du kan købe sjove ting og sager. Der serveres rabarbergrød så længe lager haves.
Sted: Farmorhuset, Algade 34 i gården.

SmallStars Songwriters - SPECIAL EDITION
Kl. 16 – 22. På STARS laver vi hver måned åben scene
for sangere og sangskrivere. Vi kalder det Smallstars
Songwriters og i anledning af Vordingborg Kulturnat
præsenterer vi en specialudgave af arrangementet,
hvor der er fri adgang for alle. Hvis vejret er godt
sætter vi scenen op i gården foran STARS og serverer lækre tarteletter og kolde fadøl, mens vi nyder
masses af god musik. Vi starter kl. 16 og fortsætter
helt til kl. 22. Aftenen vil byde på indslag fra udvalgte erfarne sangskrivere, men scenen vil også være
åben for alle, der selv skriver sange og som har lyst
til komme forbi og spille et par numre. Hvis du vil
spille, kan du melde dig til på forhånd ved at skrive
til andy@stars.dk, eller du kan møde op på dagen og
melde dig til. Vi har et klaver stående, og ellers skal
du bare tage dit eget instrument med, hvad enten
du akkompagnerer dig selv på guitar, harmonika
eller sav. Du må også gerne have en ven med, der
kan spille til, hvis du har lyst – det vigtige er, at alle
genrer er velkomne, bare du selv har skrevet musikken eller teksten. FRI ENTRÉ

Røde Kors Huset:
Kl. 17 – 20. Åbent hus i Røde Kors Huset med kaffe
og kage. Sted: Algade 43 B.

Koret Around Seven:
Kl. 18.30 - 20. Medlemmer af det rytmiske kor synger
pop, rock og gospel – i år krydret med swing og en
enkelt lystig vise. Sted: Algade 61.

SOS Børnebyer:
Kl. 16 – 21. En frivillig gruppe deltager og uddeler
balloner og flyere om SOS Børnebyerne og arrangerer morskabsleg for børn.
Sted: Marianne Lynges forretning Algade 58.

Blue Line
Kl. 19 - 21. Livemusik på Café Einstein.
P.J. Swingband:
Kl. 19 – 21. Det 18 personer store swingband tager plads på Algade og giver den fuld gas overfor
Amigobar.

Røde Kors 100 år
Fra Dansk Røde Kors har vi fået stillet en udtjent
ambulance med historisk førstehjælps udstyr til
rådighed og ønsker at opstille den på gaden ved
forretningerne sammen med flere af vore andre
aktiviteter. Bl.a. vil man kunne øve Hjertemassage
med hjertestarter. I forbindelse med udstillingen vil
vi I forretningen præsentere et 100 års jubilæumsskrift. I forretningen sættes vores historiske udstilling
op. Fra Røde Kors uddannelsesgruppe kommer
en instruktør, som vil demonstrere International
Humanitær Lovgivning (Geneve konventionerne) i
virkeligheden med bl.a. ”shoot / not shoot” spil.
Sted: Algade 53.
Racerbil
Kl. 17 – 21. Jason Watts seje Ford GT vises frem.
Mød GF Forsikring. Sted: Jyske Bank Algade 57

Grøn Hverdag
Kl. 17 – 21. Medlemmer af lokalafdelingen fortæller
om, hvordan man fremmer en miljømæssigt
bæredygtig udvikling i Vordingborg Kommune
gennem aktiviteter og formidling. Sted: Kirkestræde.

Cantabile 2
Kl. 17 – 20. Uddeling af flyers om den kommende
Waves-festival, der afholdes 25. – 31. august.
Sted: Foran Small Stars.
Teaterforeningen Bøgestrømmen
Kl. 17 – 20. Medlemmer af foreningen orienter om
kommende teater- og operaforestillinger og uddeler
flyere og brochurer. Præsentationsskærm og lotteri
med mulighed for at vinde billetter.
Sted: Foran Small Stars.

Boligselskabet Sjælland:
Kl. 17 – 20. Boligselskabet giver interesserede
mulighed for gratis opskrivning til selskabets 13.000
boliger på hele Sjælland. Kaffe og guf.
Sted: Algade 93.
Natteravnene:
Kl. 18 – 02. Vandring i ”nattelivet” med Natteravnene,
der deler bolsjer og kondomer ud.
De Blå Baretter:
Kl. 17 – 22. Udstilling vedrørende udsendelser til
diverse missionsområder.
Sted: hjørnet af Goldschmidtsvej.
Lions Vordingborg:
Kl. 17 – 22. Lions har en lille bod i gågaden, hvor de
fortæller om deres aktiviteter. Sted: Stentorvet.
Socialistisk Folkeparti:
Lokalafdelingen deltager med forskellige aktiviteter
bl.a. quiz. Sted: Algade ved Café Einstein.
Vordingborg Firmasport:
Kl. 17 – 21. Uddeling af flyers om Mænds Motionsdag og Bike og Runstafetten. Medlemmer fortæller
om, hvad firmaidrætten kan i Vordingborg.
Sted: Stentorvet.

I Makerspace Vordingborg er der åbent hus. Kom
og se alt om 3D tegning og 3D print, folieskærer,
laserskærer og CNC-fræser. Prøv at programmere
vores robotter og få en snak om, hvad du kan bruge
bibliotekets innovationsrum til.
Kender du Augmented Reality? Til Kulturnatten
flyder den digitale og virkelige verden sammen, når
der skal jagtes Bibliobitter på Vordingborg Bibliotek.
Med en iPad i hånden bliver AR er en fælles oplevelse, hvor et lag af grafik gør biblioteket levende.
Kom forbi og oplev dit bibliotek på en ny måde!
Du har helt sikkert prøvet at tegne med en blyant…
Men har du prøvet at tegne med en 3D-pen? Nu har
du muligheden for at prøve det, og det er ikke så lidt
man kan tegne! Du kan f.eks. tegne en nice nøglering, fede figurer og cool køleskabsmagneter.
Psykiatrisk Museum Oringe:
Kl. 17 – 20. Åbent hus på Oringe Museum. Det er et
spændende psykiatrisk museum i historiske omgivelser, som giver mulighed for at fordybe sig i psykiatriens historie gennem 150 år.
Mulighed for at besøge kirken, kirkegården og dissektionsstuen.
Odd Fellowlogerne
Kl. 18 – 21.30. I anledning af Odd Fellow Ordenens
200 års jubilæum vil der være åbent i ordensbygningen med mulighed for at se logesalen og selskabslokalerne. Der vil være logebrødre og –søstre i bygningen i hele åbniingstiden. Sted: Algade 8.
Kapellet på ”Gammel kirkegård”
Kl. 17 – 18. Omvisning på Vordingborg ”Gammel
Kirkegård” og i kapellet. Sted: Færgegårdsvej 1.

Prins Jørgens Garde:
Kl. 17.30 – 20. Prins Jørgens Garde har en stand, hvor
de fortæller om at være med i garden.
			

Kirkebod:
Kl. 17 – 19.30. Menighedsrådsmedlemmer og Vordingborg kirkes tre præster og en organist byder ind
til en snak om kirke og Kristendom.
Sted: Maggie Dee, Algade 64.
Vordingborg Kirke:
Kl. 18 - 19. Taizegudstjeneste ved Søren Schiøler
Linck og kirkekoret med organist Brian Sell Skovgaard Hansen. Sted: Kirketorvet 12 A.

DU KAN OGSÅ OPLEVE:

Høreforeningen:
Kl. 17 – 21. Høreforeningen uddeler oplysningsmateriale om høreforhold og rådgiver om høreapparater
og hjælpemidler.
Sted: på Algade foran Borgercentret.

UDSTILLINGER:
Kunsthåndværkermarked:
Kl. 17 – 21. Kig indenfor og oplev den mangfoldighed og alsidighed, som findes hos en række af
vores lokale kunsthåndværkere. Der er mulighed for
at købe kunsthåndværk og få en snak med de lokale
kunstnere.
Sted: Teltgaden i Algade på hjørnet af Badstuegade.
Kunstudstilling i Kulturarkaden
I hele åbningstiden: Maleren og glaskunstneren
Simon Aaen, Rønde udstiller sine værker.

ÅBENT HUS:

DGI-huset:
Danmarks Naturfredningsforening
Kl. 17 – 21. Vandhuset holder ekstra åbent fra kl. 17
Kl. 17 – 21. Fra en stand i Algade uddeles oplysning- – 21 (entre 20 kr.). Løbende gratis rundvisninger i
smateriale om DNs arbejde fx “Mere natur i et
Vandhusetskælder, hvor man kan få et kig bag facaændret klima”, “Sommerfugleeffekten” og “Vildere sk- den af huset. Flere foreninger stiller op med medleove”. Du kan lære at tjekke naturen med “NaturTjek”, mmer, der viser og fortæller om deres sportsgrene.
og få en snak om DNs lokale arbejde. Der vil være
Kl. 18-19. Optræden af Vordingborg Herrekor
små aktiviteter for børn. Sted: Kirkestræde.
Nyeste teknologier på Vordingborg Bibliotek/
Hjerteforeningen:
Makerspace
Kl. 17 – 19. Hjerteforeningen fortæller om ”Giv liv
Kl. 17 – 21. På første sal kan du møde Møn Virtual
projektet” og uddeler brochurer om hjertesygdomReality. Her kan du finde ud af alt om, hvad VR er. Ta’
me og foreningens hjertemotion.
hovedtelefoner på og kom til en anden verden, mød,
Sted: foran Jacobsen, Algade 73
se og opdag fantastiske og sjove ting! Kom og lav et
par Google Cardboard briller, som gør det muligt at
lave din iphone/android om til et VR headset.

