
 
     Øvrige Furesø

Få picnicfestivalen 
i lommen 

Picnicfestivalen finder sted i hele Furesø. 
Med Mit Furesø på mobilen kan du nemt komme rundt 

i mellem de mange tilbud, som du kan gøre brug af 
både før, under og efter festivalen.

Naturen holder åbent året og døgnet rundt
Du kan se hele programmet, finde et sted til en selvvalgt 
picnicdestination eller lægge et spot op, så du kan huske, 

hvor du fik forvildet dig hen – til næste gang, du tager 
til Furesø med din picnickurv.

Download Mit Furesø
iTunes: www.itunes.apple.com

Google Play: www.play.google.com/store/apps/

Velkommen udenfor i Københavns 
grønne forhave!

  Program
Furesø Picnicfestival 2017

OBS! Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Klip ud og gem!

Lørdag 10. og søndag 11. juni 
10.00 -16.00 Jordbærpicnic i jordbærmarken 
 på Rokkedyssegaard, Lejrvej 45, Værløse

Lørdag 10. juni
10.00 -16.00 Særudstilling i Immigrantmuseet   
 (Farum Kulturhus) om Peter Larsen fra   
 Farum og den danske udvandring til USA
 
Søndag 11. juni
09.00 -14.00 Furesøens Loppemarked 
 Grønne genbrugsglæder ved Farum Rådhustorv

11.00 -14.00 Bondegårdsdyr & Grillhygge
 Mødested: Skolelandbruget,    
 Stavnsholtvej 171, 3520 Farum

11.00 Interaktiv madoplevelses picnic 
 på Stengaarden, Høveltevej 40, Birkerød

13.00 -16.00 Særudstilling i Mosegården   
 ”Farum – byen ved vejen” – fra istid til nutid. 

Få friske picnicnyheder og vind picnicoplevelser på:

facebook.com/picnicfestival.DK
Se aktuelt program og book din picnic på:

picnicfestival.dk
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”Lån en gratis picniccykel” i samarbejde 
med Furesø Kommune (kl. 9.30-16.00)
Lørdag 10/6 hos MTB Tours i Hareskovby og Farum Station.
Søndag 11/6 hos MTB Tours og på Flyvestationen. 
Begrænset antal og forhåndsbooking på booking@mtb-tours.dk

Furesø Picnicboks
Forkæl dig selv med en Furesø Picnicboks
med lækre skovturs tapas med et Furesø twist.
Vælg den boks og det afhentningssted, der passer
bedst og book i ro og mag online (senest 2 dage før).
Boksen afhentes i det aftalte tidsrum på det aftalte 
sted på vej ud til dagens picnicoplevelser.

= Book billet via picnicfestival.dk

MENY’S picnicrute omkring Søndersø 
i samarbejde med Skovhuset (5 km)
Lørdag 10. og søndag 11. juni kl. 11.00-14.00 
Tag med på en smagsvandring omkring Søndersø og mød 
MENY’s madarbejdere, der byder på gratis picnic appetizers 
i det grønne. Hop i vandreskoene eller på cyklen og lad bilen stå 
(begrænset P-plads). Vi anbefaler at tage turen højre om.

Lørdag 10. & Søndag 11. juni kl. 11.00-17.00 
Start eller slut af i Skovhuset og nyd en kunstpause  
og den aktuelle udstilling ”Captured Letter”.
Gratis entré i dagens anledning.

Lørdag kl. 13.00-15.00 (foran Skovhuset)
Kreativ workshop i det grønne i både børne- og voksen-
højde v/ Billedskolen

Lørdag kl. 12.00 & 13.00 (Skovhuset)
Musikalske krydderier v/ Furesø Musikskoles Talentlinje

Søndag kl. 12.00 & 13.00 (Skovhuset)
Sommerviser v/ Visens Venner Furesø
 

Hareskovby
Lørdag 10. juni
10.00 -11.00 Morgenyoga i det grønne v. Pranida Yoga 
 Mødested: plænen bag Bryggeri Skovlyst

10.00 -12.00  Historisk byvandring i Hareskovby
 v/ Hareskovby Medborgerforening (HMB)
 Mødested: Hareskov Station 
 (turen slutter på Skovlyst)

11.00/13.00  Urteskovtur med kok fra Skovlyst (45 min.)
         Mødested: Ved Bryggeri Skovlysts indgang 
 
11.30/13.00  Særomvisning i Skovlyst Brygkælder (30 min.)
  
12.00-15.00  Picnic Rock & fødselsdagsøl hos MTB Tours

Farum & Furesøbad
Lørdag 10. juni
10.00-14.00  Furesø Picnic high lights...  
 ...i cykelhøjde med borgmesteren i spidsen.
 Guide: John Mynderup fra Laketours   
 Mødested: Farum Station

11.30/12.45 Baadfartens picnicsejlads med...
 ...syngende havfruer og musikalske sømænd 
 (med og uden picnicboks) 
 Mødested: Bådbroen foran Furesø Marina
  
11.00 -16.00 Sejl din egen Furesø
 Mød sejlerne fra Farum Sejlklub og oplev 
 en gratis prøvetur (ved Furesø Marina)
  
11.00 -12.30 Picnicvandring i Farum landsby 
 inkl. picnicboks
 Mødested: foran Netto, Akacietorvet 1, Farum
  
13.00 -17.00 Naturpark & Naturvin 
 Guidet cykeltur og minivinsmagning ved   
 søbredden. Præsenteret af Naturpark   
 Mølleåens Venner og Vores Marked
 Mødested: Farum Station

Søndag d. 11. juni
10.30 -15.30 Travetur & Bålpause i Naturpark Mølleåen 
 v/ Sct. Georgs Gilderne Farum og Visens   
 Venner Furesø
 Mødested: P-pladsen i Farum Lillevangsskoven  
 syd for Slangerupvejen ved Skovridderboligen

11.00 -12.30 Picnicvandring ved Farum Sø    
 inkl. picnicboks 
 v/ Farum Lokalhistoriske Forening/Vores Marked
 Mødested: Farum Station

Søndag 11. juni
Oplevelsesrute på cykel eller til fods 
Indgang via Sandet og parkering + cykeludlejning foran 
Hangar 46. Kort med oplevelsesrute udleveres på dagen
og kan ses på picnicfestival.dk

Nordlejren
11.00 -16.00 Nationalmuseet har åbent hus i Hangar 46
11.00 -14.00 Lav din egen 1984 kludedukke (Gratis entré)
12.00 -14.00 Oplev figurspillerne ”Det store slag i miniformat” 
13.00/14.00 Guidet rundvisning (kr. 50,-)

12.00 -15.00 Kys Paven
 Oplev stedet hvor Pave Johannes Paul ll kyssede 
 jorden og tabte sin hat, da han ankom 6. juni 1989. 

Hangar 2 
10.00 -16.00 Historiske fly og højtflyvende fortællinger
 De gamle veteranfly ankommer kl. 10-10.30 
 og letter igen kl. 15.30 på den store startbane, 
 som er afspærret i dette tidsrum. Hør for- 
 tællinger fra tidligere piloter & flymekanikere.
 Præsenteret af Værløse Flyhistoriske Hangar

11.00/13.00 Pilotskole for børn 
 v/ Furesø Museer’s skoletjeneste
 
11.00 -16.00 Spionløb for børn og barnlige 

11.00 -16.00 Leg som din tipoldefar 

11.00 -13.00 Klog Picnic v/ Furesø Biblioteker
 Lån en naturrygsæk og gå på opdagelse 
 og bliv klogere på naturen.

Nybyggernes Vejfest i samarbejde 
med Bonava (ved Filmstationen)
10.00 -15.00  Kom og hør om det nye nabolag og... 
 ...visionerne for Flyvestationen som nytilflytter
 
11.00 -16.00 Cykellegebane, hinkeruder og sjippesjov
 (for mindre børn)

11.00 -15.00 Smag på økologien   
 ...i Furesø’s køkkener & skolehaver
 Lav din egen økopicnic surprise til familiens  
 picnickurv (for børn)
 
11.00 -15.00 Planteworkshop med TagTomat
 Få tips og tricks til indretning af din 
 køkkenhave på altanen eller i haven.

11.00 -15.00 Byggemand Bob for en dag

11.00 -13.00 Picnicjazz & Hula Hop along
 Jazz Trioen ”Blind Date” spiller festlig picnicjazz
 Oplev Miss Mia’s forrygende hulahop show 
 og prøv hende kunsten efter. 

11.00 -15.00 Få stillet skovturssulten...
 ...blandt de udvalgte Street Food aktører 
 med et lokalt twist

11.45 Danmarks længste picnic
 Medbring dit eget picnictæppe 
 og vær med til at sætte Danmarks rekord!

12.00 Borgmester Ole Bondo Christensen...  
 ...indvier Danmarks længste picnictæppe

12.00 -14.00 Geocaching - GPS-baseret skattejagt 
 (for hele familien) Kom og prøv!

Søndersø Flyvestationen

Aktiviteter uden mad og drikke er gratis!


