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Masser af

Letopsættelige
telte

Som togvogn i Kulturtoget er det gratis at låne faciliteterne,
som præsenteres i denne folder. Kulturtoget er en unik samling af
frivillige foreninger og offentlige institutioner, som har et sekretariat
i Fritidsbutikken. Fritidsbutikken er lokomotiv for Kulturtoget.
Erhvervsliv og butiksliv kan lave aftale med
Fritidsbutikken om at blive en sidevogn.

Scene

Hjælp til dit
næste foreningsarrangement

Mulighederne er mange i forhold til at afholde klubarrangementer,
offentlige koncerter, sociale aktiviteter. Udlån aftales mellem
togvognens kontaktperson og Fritidsbutikken. Der sørges selv for
afhentning og levering. Udlån foretages på låners ansvar.

Stort kostumelager
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Togvogne kan låne
scener, telte, lydanlæg, borde, stole,
kostumer mm.

Togvogne i Kulturtoget kan låne:
Der er mulighed for gratis at låne følgende:

Røde løbere

Scene med
plade på
70x140 cm.
30 cm høj.

Legetøj

- at være en togvogn

Togvogne skal registreres i
Fritidsbutikken. Der er pt.
46 togvogne fra det frivillige
foreningsliv og 26 fra det
offentlige. 72 togvogne!
Kulturtoget i Avedøre-området

- Stor professionel scene 2 højder - Lav scene af træ - Mange telte - Lydanlæg i forskellige størrelser - Lysanlæg og lyskæder - Flagguirlander - Printning af et begrænset antal store plakater - Kostumer - Røde løbere - Spots - Torsoer i flamingo - Lån af Byparkhuset - Lån af legetøj - TVskærm samt mange mindre ting til afvikling af arrangementer
Udlån aftales med Niels/Fritidsbutikken eller Lene tlf. 5084 3953
fra BuQetten(specielt vedr. de flotte dragter i Kostumebanken)
Vilkår aftales i forhold til afhentning og aflevering.
Byparken ved Store
Hus kan fx. bruges til
fællesaktiviteter.
Byparkhuset kan
være udgangspunkt
for et arrangement i
forhold til
opbevaring, kiosksalg
og toiletter.

Togvognene kan få
et logo til at lægge
på foreningens
hjemmeside:
Togvogn i

Mange togvogne i
Kulturtoget har selv
faciliteter, som de
låner ud internt.
Kontakt
Fritidsbutikken
og hør om
mulighederne

Fritidsbutikken

Enghøjhuset, Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre
Mobil: 2324 1082. Email: npe@hvidovre.dk
Leder: Niels E. Pedersen
Facebook: Fritidsbutikken

Se på www.fritidsbutikken.dk

Vanddunke med tap

Lyskæde med
kulørte pærer

Lille
transportabelt
lydanlæg
Stort skakspil

- at være en sidevogn:

Avedøre Boligselskab (bestyrelser, ejendomskontorer),
Erhvervslivet & Butikslivet
er velkomne som sidevogne.
Kulturtoget i Avedøre-området

