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Kom til Folkefesten i Ribe den 16.-19. juni
I anledning af Ribes 1300 års jubilæum arrangeres en stor Folkefest i Ribe
fra den 16.-19. juni med mange spændende gratis arrangementer. Kom og
oplev historisk optog med over 1800 udklædte børn, dans i gaderne, skuespil, koncerter, DM i havespil og VM fodboldkampen Danmark-Cameroun
på storskærm.
På vegne af arbejdsgruppen for Folkefesten fortæller projektkoordinator
Christina Balslev Saers Jespersen, at programmet for Folkefesten således
tilbyder aktiviteter og oplevelser for enhver smag og aldersgruppe.
Folkefesten begynder onsdag den 16. juni med børnedagen, hvor over
1800 udklædte børn bl.a. går i et historisk optog gennem Ribes gader fra
ca. kl. 10-11.15.
Om aftenen kl. 19.30-20.30 i Ribe Domkirke opføres kirkespillet Morgengaven, af komponist Bo Gunge og forfatter Kurt Juul, der handler om
giftermålet mellem Kong Valdemar og Drakomir af Böhmen, kaldet Dronning Dagmar. Musikken består både af skuespilsmusik, processionsmusik, bryllupsmusik, dansemusik, kormusik, instrumental ”lytte”-musik og
en enkelt solosang. Alt er komponeret ud fra variationer over folkemelodien om Dronning Dagmar.
Torsdag den 17. juni står i dansens og musikkens tegn. Fra kl. 16.0021.15 er der danseopvisninger i fx moderne og klassisk ballet, renæssancedans, lancier, folkedans, linedance, argentinsk tango og salsa ved
Tømmergangen og i gågaden. Derudover sætter bl.a. Ribe Danse- og
spillemands-laug og Kragh Møller Band sving i byen, når de spiller foran
Turistbureauet og Hotel Dagmar kl. 16-17 og 19-20.
Torsdag aften er der samtidig mulighed for at få en anden musikalsk oplevelse, når Jazzin Ribe og Big Band Ribe spiller jazz kl. 17-22 på Festivalpladsen bag ved Vedels Anlæg og Ribelund.
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Fredag står Esbjerg Kulturskole for underholdningen kl. 15-23 på Festivalpladsen, hvor eleverne fra de forskellige kunstgenrer viser deres talenter. Promenadekoncerten kl. 17-18 er med udvidet Esbjerg Ungdomssymfoniorkester og Thomas Krogh og Pernille Tommerup som solister.
Er man til mere spænding opfører Kulturskolens teater elitehold kl. 22
Dracula på pladsen foran Domkirken.
Fredag aften finder gallafesten i Ribelund Festsal også sted, hvortil alle
billetter er udsolgt. Overskuddet går til Børnecancerfonden og Vestkenyas Venner.
Lørdag er der aktiviteter fra morgen til midnat.
Kran og liftfirmaet BMS har sponsoreret en kran, så især de handicappede kan opleve Ribe set fra oven. Kranen bliver sat op på parkeringspladsen ved Danhostel Ribe og Hovedengen, og det vil være muligt at få en
tur i liften fra kl. 8.30-18.00.
Et bredt udsnit af de frivillige sociale foreninger og Vindrosen – De Frivilliges Hus vil være tilstede på p-pladsen ved siden af kranen. Her kan
interesserede møde foreningerne i tidsrummet kl. 10-17 og høre mere
om deres arbejde på bl.a. sygdoms,- handicap-, og integrationsområdet.
I Vedels anlæg har man muligheden for at blive Danmarksmester, når
JCI Ribe og firmaet havespil.dk afholder DM i Havespil fra kl. 10-17. Der
dystes i 12 forskellige havespil og hvert hold består af 3-5 personer. Det
koster 150 kr. pr. hold og der tilmelding på:
http://www.ribe1300.dk/Arrangementer/Havespil.aspx.
På Festivalpladsen sluttes Folkefesten af med et brag af en koncert, når
flere forskellige nye og gamle band-konstellationer optræder fra kl. 1424. Alle musikerne har tilknytning til Ribe. Bl.a. optræder At Least Beaty,
Svensken kommer, Room og til sidst Ribe All Stars band med special
guests.
Koncerten afbrydes dog af en anden vigtig begivenhed, når VMfodboldkampen Danmark-Cameroun vises på storskærm kl. 20.15-22.30.

Hele programmet for Folkefesten kan læses på www.ribe1300.dk
Alle arrangementer er gratis med undtagelse af Gallafesten og DM i Havespil.
Lørdag den 19. juni må der ikke medbringes mad og drikkevarer på Festivalpladsen, der lægger bag ved Ribelund ned til Ribe Å.
Arbejdsgruppen for Folkefesten består af:
Allan Hansen, musikafdelingsleder på Esbjerg Kulturskole
Martin Thygesen, Næstformand i Esbjerg Idrætsråd
Preben Fog-Svendsen, formand for Tulipanfestkomitteen
Niels Toft, restauratør (indehaver af Stenbohus)
Viggo Mogensen, kasserer i Kvik 70
Christina B. S. Jespersen, projektkoordinator Ribes 1300 års jubilæum
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Ved spørgsmål kontakt venligst projektkoordinator på Ribes 1300 års jubilæum Christina Balslev Saers Jespersen på telefon 76 16 18 67, mobil 27 74
14 99 eller e-mail cbj@esbjergkommune.dk
Med venlig hilsen
Christina Balslev Saers Jespersen
Projektkoordinator
Ribes 1300 års jubilæum
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