
BMXMØD Lørdag 

den 30. august 

kl. 10-16

• Caféstemning 
 foran Biohuset

• Konkurrencer og opvisning 

• Biblioteket sætter fokus på 
ungdomskultur

• Thomas ”Tarzan” Hansen, tidligere 
verdensmester i freestyle-BMX, 
viser tips og tricks – og du kan 
selv tage en tur på banen

Arrangører:   Biohuset  |  Galten Markedsføringsforening  |  Projektforum Galten-Skovby  |  Biblioteket

• 

BMXBMX Lørdag 

den 30. august 

kl. 10-16

 foran Biohuset

Konkurrencer og opvisning Konkurrencer og opvisning Konkurrencer og opvisning 

Biblioteket sætter fokus på 

BMX

• Caféstemning 

VERDENSMESTER

OPLEV BLANDT ANDET:

Kom til event på Galten Torv, og hør om planerne for skateparken og udvikling af midtbyen. 

I GALTEN

PROGRAM:
10.00 – 16.00 Allaccess mobil skatepark ved Thomas ”Tarzan” Hansen – tidligere verdensmester i Freestyle BMX.  Kom og prøv ramperne ...
10.00 – 16.00 GJUK’s skateramper vil være opstillet til fri  afbenyttelse foran biblioteket
10.00 – 16.00 Fri Bikeshop, Galten Sko og Caféen (i Q-Centret) vil være at finde i det store telt på torvet
10.00 – 16.00 Info-center om skateparken midt på torvet med  konkurrencer, udstilling mm.
10.00 – 16.00 ”Live” graffiti  - kom og se, hvordan et værk bliver til
10.00 – 16.00 Biohuset skaber caféstemning foran indgangen
10.00 – 16.00 Biblioteket holder åbent denne dag og har udstillet bøger  om ungdomskultur samt slideshow på storskærm om  planerne for den nye bymidte ”Toft & Torv”
11.00 – 12.00 Planerne om den nye skatepark samt den nye bymidte bliver præsenteret ved biblioteket af folkene bag skateparken samt Mikkel Lindskov Petersen, byplanlægger ved Skanderborg Kommune

12.00 – Opvisning på ramperne med BMX, løbehjul og rulleskøjter
13.00 – Konkurrence for alle, der har lyst, hvad enten du kører skateboard, BMX, løbehjul eller rulleskøjter, med fine præmier for ”Best trick”
14.00 – ”Best Trick” konkurrence for alle skatere ved trappen foran biblioteket – fine præmier
14.00   Biohuset viser filmen ”Amazonia” (2D)
16.15 Biohuset viser ”Postmand Per filmen”


