
INVITATION
TIL FERNISERING AF 

BØRNENES GAVLMALERI 
Torsdag d. 16. september kl. 10:00

Vi glæder os til at se jer
t Børnekulturhuset t

Kære børn, pædagoger, lærere, politikere, kunstnere & venner 

I inviteres til fernisering af Børnenes Gavlmaleri - Næstveds nye vartegn for børnekultur i det offentlige 
rum. Værkets tema er venskab og fællesskab, symboliseret ved motiverne hånden, øjet og tanken.

Børnenes Gavlmaleri er et unikt projekt skabt i samarbejde mellem 250 børn fra Næstved Kommune og 
den anerkendte kunstnerduo Maria Lau Krogh og Hasse Sandell.

Denne dag fejrer vi børns udtryk, engagement og skaberkraft. Vi fejrer også at børn kan bidrage til 
at udsmykke Næstveds byrum til glæde for alle.

Glæd jer til at opleve Børnenes Gavlmaleri – et gigantisk værk med 250 individuelle brikker lavet af børn 
fra Herlufmagle, Mogenstrup, Næstved, Toksværd og Fensmark.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter

En fernisering med musik, dans og taler - tilsat et lille drys magi



t Børnekulturhuset t

FERNISERING AF BØRNENES GAVLMALERI 
D. 16. SEPTEMBER 2021

Program
Fra kl. 9:30 
Alle indbudte går forbi Børnenes Gavlmaleri på hjørnet af Grønnegade og Kvægtorvet 
og fortsætter til scenen på Lave Ridebane på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Kl. 10:00
Fernisering med musik, taler og dans på Lave Ridebane, Grønnegades Kaserne 
Kulturcenter.

Ca. kl. 10:45 
Én gruppe ad gangen forlader pladsen og går igen forbi Børnenes Gavlmaleri. 

Børnekulturkonsulent Katrine Gjesing
tlf.: 20211566 mail: kgjes@naestved.dk



t Børnekulturhuset t

FERNISERING AF BØRNENES GAVLMALERI 
Praktisk info

Sådan kommer du til fernisering
Fra kl. 9:30 går alle indbudte via Ringstedgade op ad Grønnegade og beundrer Børne-
nes Gavlmaleri. Fortsætter til Lave Ridebane på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, 
hvor ferniseringen skal finde sted. Se kort

Parkering
Busparkering er mulig på Kvægtorvet i begge sider af vejen. Herfra går I til Ringstedgade via 
smøgen i bunden af Kvicklys parkeringsplads (det gamle Søstrene Grene).

Vind og vejr
Ønsker I at sidde ned, skal I selv medbringe tæpper/siddeunderlag. Husk påklædning 
efter vejret. Ferniseringen gennemføres udendørs også i tilfælde af regn.

Børnekulturkonsulent Katrine Gjesing
tlf.: 20211566 mail: kgjes@naestved.dk
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