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Nordsjællands smukkeste byfest
Musik i lange baner, lokalt produceret mad og øl, fodbold på storskærm og bysbarnet Uffe Holm som
konferencier. Der er lagt i ovnen til et brag af en fest, når bymidten i Fredensborg igen i år danner baggrund
for årets højdepunkt i den lille dronningeby. Den frivillige forening FredensborgSmukkest står bag
arrangementet, som løber af stablen lørdag den 16. juni.
For anden gang inviterer FredensborgSmukkest - som består af en god håndfuld frivillige, lokale beboere - til
byfest. Det sker den 16. juni, det er gratis for alle, og programmet er spækket med sjove og underholdende
indslag.
Byen bliver inddelt i tre zoner: Børnezonen ved Lindehuset med masser af aktiviteter for de 3-12 årige,
Hovedscenen, hvor musikken spiller non-stop klokken 12-22, og Storskærmsområdet på Lille Torv, hvor der
serveres lokale specialiteter og lækker fadøl til landskampen Peru-Danmark klokken 18-19.45. Dagen igennem
kan man betale med MobilePay.
Komiker Uffe Holm er konferencier og vil føre de cirka 2.-4.000 feststemte borgere og børnefamilier gennem
dagen og aftenen. På programmet er blandt andet Back 2 Back og det lokale band Tons of Summer, ligesom
Annette Lolcks danseskole vil vise os, hvorfor det er dansere herfra, der er med i programmer som ”Danmark
har talent”.
Mamma Mia for en fest!
Danmarks fodboldlandshold spiller mod Peru, og til det formål opstiller byen en storskærm på Lille Torv. Her
kan de voksne passende nyde en lokalt brygget fadøl, mens ungerne får lavet ansigtsmaling eller lærer
førstehjælp i børneområdet ved Lindehuset.
Vinderen fra Radio Nords musikkonkurrence spiller efter kampen, og aftenen sluttes med en gedigen gang
sing-a-long, når Abba-kopibandet stiller op med ni mand m/k og en setliste fuld af hits, som både unge og
gamle kan skråle med på.
FredensborgSmukkest søger aktivt det nære og lokale. De frivilliges T-shirts leveres i samarbejde med den
lokale tøjbutik, fadøllet brygges efter egen opskrift gennem Tikøb Bryghus, og hovedparten af de optrædende
er lokale.
Se hele programmet på fredensborgsmukkest.dk
Fakta: FredensborgSmukkest er en frivillig og ulønnet organisation, hvis virke er at skabe interesse og kulturelt
liv i og omkring Fredensborg by. Et eventuelt overskud fra byfesten vil blive re-investeret i byen.
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