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Festival 

2017 

Kl. 14.00 — Officiel velkomst i amfiteatret 

Kl. 14.15 — Festivalen åbner (se program side 2) 

Kl. 16.30 — Afhentning af bestilt mad (Frederiksvej 10) 

Kl. 17.00 — Fællesspisning (se bagsiden) 

Kl. 19.00 — Festivalen slutter 



Velkommen! 
Først og fremmest tak fordi I tager del i  

fællesskabet på Sorø Privatskole. Det er  

vigtigt, at vi sammen styrker fællesskabet 

ikke bare i klassen, men også på tværs af 

klasser og årgange.  

Vi skal smile til hinanden, hilse på hinanden, 

tale med hinanden, interesserer os for  

hinanden og gøre noget fælles med  

hinanden. På den måde styrker vi vores 

særlige fællesskab her på Sorø Privatskole. 

Hvert år i slutningen af maj holder vi en  

forårsfestival på skolen.  

Festivalen er et af højdepunkterne i  

skoleåret - ligesom skolefesten er det -  

som en anderledes skoledag for elever og  

voksne, der afslutter skoleårets sidste  

fordybelsesuge.  

Festivalen er en levende skoledag med  

udstillinger, aktiviteter og fælles spisning på 

skolen. 

I løbet af dagen - og det meste af ugen - 

har eleverne forberedt sig på festivalen. Nu 

er det tid til at komme rundt og opleve en  

levende skole, hvor I kan både se, høre,  

røre, dufte og smage. 

Omkring kl. 17 spiser vi sammen ved borde 

og bænke eller på græs og tæpper. Hvis I 

har købt mad, skal I huske at hente det kl. 

16:30 i Frederiksvej 10. 

Vi håber, at dagen lever op til jeres  

forventninger.  

Rigtig god fornøjelse, velbekomme og ikke 

mindst tak fordi I kom! 

Med venlig hilsen 

Lene Topshøj, konstitueret skoleder 

Lene Topshøj 

   Et godt råd er, at 

vælge noget, som I skal 

se, og så gå efter det. 

Der sker hele tiden  

noget nyt et sted på 

skolen, og man kan  

ikke nå at få det hele 

med på den halve tid. 

Så hellere tage det stille 

og roligt, når I går på  

opdagelse, og vær  

tilstede dér, hvor I er.  

” 



Program  Sted  Tidspunkt 

●   Officiel velkomst  amfiteater  14.00 

●   Festivalen åbner    Fra 14.15 

●   0. årgang følekasser, udstilling m.m. lokale 501  nr. 5  14.30-16.30 

●   Ansigtsmaling lokale 501  nr. 5  14.45-15.30 

●   1.Y udstilling billedkunst 1. sal  nr. 7  14.15-16.30 

●   1.Z teater lokale 704   nr. 7  14.30-15.15 

●   SpireKor   amfiteater  16.00-16.15 

●   Skattejagt 2. klasse niveau for børn og voksne  lille skolegård  14.00-16.30 

●   2.Y udstilling billedkunst lokale 604  nr. 6  14.15-16.30 

●   2.Z Kahoot & Nearpod quiz lokale 601  nr. 6  14.15-16.30 

●   3.X cirkusaktiviteter lokale 614  nr. 6  Se deres plan 

●   3. årgang korkoncert  amfiteater  15.30-16.00 

●   Udstilling håndværk & design i salen  salen  14.15-16.30 

●   Spillebule i kunst/hårværk  nybygning  14.15-16.30 

●   5. årgang i bevægelse på boldbanen  boldbanen  14.15-15.15 

15.30-16.30 

●   6. årgang kåring af det ”Vildeste projekt” 1. sal  nybygning  15.15-15.30 

●   6.X HC Andersen-teater lokale 112  nybygning  14.30+15.30 

+16.45 

●   6.Y HC Andersen-teater lokale 113  nybygning  15.00+16.00 

●   7. årgang kagesalg m.m. ud for Frederiksvej 10  nr. 10  14.15-16.30 

●   8. årgang Les Lanciers   bolbanen  15.00-15.15 

16.30-16.45 

●   8.Y SPRS News lokale 1006  nr. 10  14.15-15.15 

15.30-16.30 

●  Linjefaget Drama viser film i Pavillonen  pavillon  Se deres plan 

●   Hent bestilt mad Frederiksvej 10  nr. 10  Fra 16.30 

●   Fællesspisning (find en plads eller se bagsiden)    Fra 17.00 

●   Festivalen slutter    19.00 

Bemærk! Der kan ske forsinkelse og mindre ændringer nogle steder på dagen. 



Vi bliver en del mennesker, så vis hensyn til hinanden, benyt  

skraldespandene og tag eventuelle udfordringer med et smil. Tak! 
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Tak til skolens serviceteam. Tak til alle jer, der er med til at gøre festivalen til en fest! 
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