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 I den her udgave af Pippet kan du komme med til den 35. udgave af Børnefestugen – kom med i S-toget og 
se den nye film om Albertslund - og så går der sommerfestival i den.

Sommerferien nærmer sig. S-togene ruller som de 
plejer. Mere eller mindre stabile. Men i disse uger ruller 
de helt særligt med film på skærmene, som handler 
om Albertslund. Filmen zoomer ind på Friluftsbadet 
Badesøen i al sin herlighed. Verdens længste vikinge-
bro, som Vikingelandsbyen og Kroppedal arbejder på 
(med indvielse 13. september). Og som det tredje ned-
slag zoomer filmen ind på de moderniserede rækkehuse i 
Albertslund Syd - et billede på den store udvikling og mo-
dernisering, byen gennemgår i disse år. 

Se filmen, der ruller i S-togene på:
https://vimeo.com/vnrtv/review/342693019/
a8b16c6b98

Med S-toget - 3 stop i Albertslund

Når det er sommer som nu, skal det hele også gerne 
være lidt lettere og svalt end andre tider. Derfor hop-
per vi iFokus over og byder på en ekstra film. Det er 
nemlig sidste udgave af Pippet inden Badesøen Festival 
byder op til en magisk lørdag den 10. august.

Det bliver en dag med en sø af aktiviteter, lækker mad, 
popup-optrædener og koncerter med vandet som et 
evigt fristende hovednavn. Navne som Jada, When 
Saints Go Machine, Collider og Hjalte Ross spiller op til 
en skøn lørdag. Se en film, hvor en af bagmændene, 
Rasmus, sætter ord på årets festival med Badesøen 
badet i sol som baggrund. Og gå så ind og køb en billet 
til dig og hele familien.  
Tryk på play eller se videoen på vores facebook-side: 
https://www.facebook.com/Badesoen/
posts/2052857501687360

Badesøen Festival - det blir magisk...
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35 ÅR MED BØRNEFESTUGE
I år fejrede Børnefestugen et halvrundt jubilæum. Det er nemlig 35. år, at Børnefestugen lyser i Albertslund. 
3000 børn og voksne var traditionen tro samlet i Kongsholmparken, med farver, flag, pandekager, musik og 
bål til den helt store guldmedalje. Det var som sædvanlig en festuge uden lige. 

Tusind tak til alle de involverede for den kæmpe indsats.

Fra min plads på bjergets tinde

Sæbekasseløb er en klassiker ved 
Børnefestugen...
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https://badesøen.albertslund.dk/
https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0
http://www.provector.dk/video/?p=48065&cid=60&pl=0
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Onsdag var der fart på, da børn og voksne dystede om de eftertragtede pokaler ved årets sæbekasseløb. 
Festivalpladsen var stuvende fuld med tilskuere, som hujede og heppede, da alt fra 
vuggestuebørn til pædagoger gav den fuld gas på festivalpladsen.

https://www.provector.dk/video/?p=48358&cid=60&pl=0


Info God sommer - Næste “pip” udkommer i august!

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

https://www.facebook.com/albertslundkommune
https://www.instagram.com/voresalbertslund
https://www.facebook.com/Albertslund-Festival-2293687367538640/



