
Ørnebjerg Fritidsklub har de sene-

ste 2 år været på Vilde Vulkaner 

Festival, sammen med de fleste 

andre Klubber i Egedal og 

ca. 10-11000 andre børn (8-14 år)

og pædagoger :-)  

 

I 2019 skal vi naturligvis af sted igen 

og vi tilbyder plads til ca. 30 delta-

gere fra 4-7. kl. på Ørnebjerg! 

 

Det er en festival hvor vi ved at 

børnene får en uforglemmelig ople-

velse med masser af god dansk 

musik, stort tivoli, kæmpe le-

geområde med hoppeborge, 

kæmpeskak, high-jumpers, panna-

baner, svævebane. 

Der er også klatretårn og bueskyd-

ning! 

 

Alt i alt oplever vi at stemningen er 

helt i top, og at hele festivalen bare 

kører fuldstændig på skinner - i år 

er der 25 års jubilæum !! 

Vi kører i lejet bus frem og 

tilbage. 

 

Vi sover i 2 store villa-telte som 

er opsat når vi kommer frem, 

og de andre klubber i Egedal 

bruger også denne type telte nu, 

hvilket gør at vi praktisk bor ved 

siden af hinanden :-)  

Vi spiser frokost inden vi tager 

af sted om tirsdagen, og der er 

mad og drikke alle dagene. 

Klub Egedal har deres eget fæl-

lesområde tæt på Scenen 

 

Der er oplade-station på plad-

sen, så mobiler mv. kan være 

klare til at tage en masse gode 

billeder og videoer fra turen. 

 

Rammerne på turen er rimeligt 

frie, og børnene styrer selv om 

de vil i eks. tivoli, legeområdet, 

eller hen og høre musik ved 

scenen - måske der bare skal 

dases i teltet sammen med ven-

nerne. 

Der er fine bade- og toiletfor-

hold, og vi tilbyder også en tur i 

svømmehallen 
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P U N K T E R  A F  

S Æ R L I G I N T E -

R E S S E :  

 

 Masser af hyggeligt og 

sjovt samvær 

 Store oplevelser med 

store danske musikere 

og bands 

 Alt er inklusive i turens 

pris 

 En oplevelse for livet :-)  

 Hurtig tilmelding 

anbefales 

 Klub Egedal har ca. 200 

børn og voksne med til 

sammen ! 



S I D E  2  

Hvem spiller på 

Vilde Vulkaner 2019 

og hvad   er de 

kendte for? 

Vilde Vulkaner 2019 

Plakaten 

Hvem spiller tirsdag aften? 

Hvem spiller onsdag aften? 

  MUSIK på Vilde Vulkaner 2019 
IGEN i år får vi mulighed for 

at opleve nogle af de populæ-

reste danske bands og soli-

ster! 

 

SE BARE HER: 

 

Tirsdag aften: 

- Clara 

- Alexander Oscar 

Onsdag aften: 

- Skinz 

- Joey Moe 

- Scarlett Pleasure 

 

Torsdag aften: 

- Medina 

- Kesi         

- Shaka Loveless / Wafan-

de 

 

TORSDAG AFTEN 

SLUTTES FESTIVA-

LEN TYPISK AF MED 

ET KÆMPE FYRVÆR-

KERI-SHOW  

Joey Moe kræver vist ikke 

nogen større præstation, og 

hvem ved om han ikke efter-

hånden HAR tjent den 

”Million” :-)  

 

 

 

Skinz er en efterhånden 

ret kendt sanger i Dan-

mark, og et af hans mest 

populære numre er  

”I min zone” 

Scarlett Pleasure er helt sik-

kert ved at være rigtigt store i 

Danmark, og de sidste par år har 

alle kunnet synge med på megahit-

tet ”Deja Vu” 

Alexander Oscar er en 20 

år ung, dansk sanger og sang-

skriver fra Skejby, der har 

storhittet med "Number" der 

udkom i starten af 2018. Sing-

len var i A rotation på P3 og 

har været et af de mest spille-

de på radio og streaming i 

Danmark.  

Alexander fik sin førte plade-

kontrakt som 14 årig. Hans 

debut album "Highs & Lows" 

udkommer d. 18 Januar, 2019. 

 

 

 

Clara er 17 år, og skriver 

selv sine sange i bedste singer

-songwriter stil. Musikken 

flyder i hende, og mange af 

hendes tanker og oplevelser 

laves til sange. Hun har skre-

vet siden hun var 11-12 år 

gammel. 

”What they say” er et af hen-

des populære numre 
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Hvem spiller torsdag aften? 
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Medina kender vi også alle sam-

men og hun har jo nærmest smidt 

den ene hit efter det andet af sted 

de sidste mange år ! 

Hun kommer og giver den fuld gas 

til stor glæde for alle deltagerne 

 

Kesi er en ung dansk rapper med 

masser af hits, såsom ”Søvnløs”, 

”Mamacita” og ”Kom over” 

Han har allerede vundet mange 

fans i hele Danmark! 

 

 

Shaka Loveless og Wafande er 

rigtigt gode venner og når de 

sammen går på scenen laver de en 

kæmpe fest, og det er derfor helt 

perfekt at de afslutter Vilde Vulka-

ner 2019 !!! 

 

 

Det koster kun 750 kr. at 

deltage, og i det indgår trans-

porten med lejet bus, teltleje, 

3 x frokost, 3 x morgenmad 

og 3 x aftensmad, samt safte-

vand og vand til fri afbenyt-

telse hele dagen. 

 

 

Helle og Jan deltager fra  

Ørnebjerg, og sammen med 

ca. 15-20 kollegaer fra hele 

Klub Egedal, står vi sammen 

som en enhed for at skabe de 

perfekte rammer for børnene 

med fælleskab, og spisning i 

samme område. 

Vi mødes på Ørnebjerg tirsdag d. 2. juli 

kl. 12, spiser frokost og kører så til 

Vordingborg, hvor festivalen afholdes. 

Vi er hjemme igen fredag d. 5. juli ca. 

kl.14  

Der afholdes INFO-møde for deltagere 

og forældre ca. 1-2 uger inden turen, 

hvor der også udleveres pakkeliste 

mm. 

Scenen, så snak med Jan om dine 

drømme og ideer, så har vi i 

Klub Egedal fast tid på Scenen 

en af dagene :-)  

Der er musik og optrædener på 

Scenen det meste af dagen, og det 

er fordi en masse skønne børn fra 

Danmarks SFO´er og Fritidsklub-

ber stiller op til glæde for os alle. 

Det kan være dans, bands og soli-

ster der gerne vil prøve at stå på 

en stor scene, og Ørnebjerg har 

med stolthed haft optrædende på 

Scenen begge de sidste år. 

 

Har du lyst og mod til at stå på 

Hvem optræder ellers på Scenen? 

Vil DU/I gerne optræde? 

Info om turen, pris mv. 

” JA -  vi skal 

selvfølgelig 

med på Vilde 

Vulkaner igen 

i år” 

Citat: Flere af 

børnene :-)  



****************************************************************** 

 

                                          Tilmelding til Vilde Vulkaner 2019 

                                                  

Barnets navn:_____________________________________Medlemsnr. ________ 

 

Barnets mobilnr.__________________ 

 

Forældre mobilnr._________________ 

 

Forældre-underskrift________________________________ 

 

Der må godt tages gode situationsbilleder af barnet til eks. Klubbens medier 

Betaler i 2 rater (250 + 500 kr.) 

Betaler i en rate af 750 kr.                   

 

TILMELDING 

Foregår ved at indbetale på barnets klubkort. 

Når tilmeldingssedlen afleveres trækker vi 250 

kr. eller alle 750 kr. hvis I ønsker dette. 

Evt. restbeløb trækkes d. 3. juni, så sørg gerne 

for at sætte penge ind til den tid :-)  

 

LOMMEPENGE 

Det er naturligvis helt ok at have lommepenge 

med til turen, og det er muligt at købe slik, soda-

vand, lækker frugt, pizza mv. til ganske rimelige 

priser.  - samt flotte trøjer, kasketter mv. 

Børnene ansvarer selv for at passe på disse pen-

ge (vi kan evt. hjælpe med at holde dem) 

Ørnebjerg Fritidsklub  

Irisvej 11 

3650 Ølstykke 

72598571 

Tilmelding til Vilde Vulkaner 2019 

”Tag med - Fordi du helt sikkert får en 

kæmpe oplevelse” 

BESØG 

VILDEVULKANER.DK 

 

 

 


