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Program:
17.00 Mad og drikke (street food)
18.00 Sceneshow ved Nåleøjet
18.30 Optoget sendes afsted
19.00 Skolen åbner
21.00 Arrangementet slutter

Læs mere på: halloweenimåløv.dk

Læs mere: www.halloweenimåløv.dk

Kom og hjælp med at skære græskar til Halloween i Måløv
Der skal traditionen tro skæres
græskar til at pynte “Ruten”, som
forberedelse til den store halloweenaften. Der er sørget for masser af
græskar-skæreknive til at skære

lygterne med, og man kan vælge at
bruge én af de mange skabeloner
eller skære frit efter egen fantasi.
På arbejdsdagen vil der være salg af
lidt at spise og drikke – så ingen kom-
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Billet-armbånd kan købes i Kulturhus Måløv fra den 9. oktober. Pris 40 kr.
Heraf går 5 kr. til UNICEF gennem “uddannelse til alle“-indsamlingen , som Ballerup Kommune har startet i egenskab af UNICEF By 2017.

www.halloweenimåløv.dk

Tak til:

Vi støtter:

Velkommen til Halloween i Måløv
Halloween i Måløv er for hele familien:
Både børn, barnlige sjæle, voksne sjæle
og de afsjælede. Vil man medbringe børn
under 7 år, bør man dog nøje overveje om
barnet er klar til mosten – og selv være parat til at hjælpe barnet med at bearbejde
de mange stærke indtryk.
Sceneshowet og en stor del af Ruten gennem byen er gratis. Men der kræves billetarmbånd for at komme ind i Naturparken,
Skolen og som noget nyt: Skolegården.
I år bliver der kun solgt én slags armbånd
og dette giver adgang til det hele. Bemærk at selvom der udbydes flere billetter
end tidligere er antallet er stadig begrænset.
Prisen er 40 kr. og armbåndene kan købes i den betjente åbningstid i Kulturhus
Måløv fra mandag d. 9. oktober. Der kan
ikke reserveres billetter / lægges billetter
til side. Eventuelt overskydende armbånd
sælges på selve aftenen til 50 kr./stk.
Vi opfordrer som altid børn og voksne til
at komme udklædte til optoget og skolen
om fredagen. Husk at du kan blive sminket rigtig uhyggeligt i Kulturhuset mellem
kl. 14-17. Der vil igen i år være mulighed
for enten ansigtssminkning eller sårsminkning ved den professionelle sminkør
Anders Lerche fra FX Tailor.

Program:
Fra kl. 17 er der Street Food på Søndergårds Torv ved Nåleøjet. Det er de lokale
producenter: Café Iglo, Pizzeria Roma, og
Njor’s der disker op.
Hér kan man også leje petroleumlamper
for 40 kr. og mere børnevenlige diodelygter for 20 kr. Husk at alle lamper skal afleveres enten ved Kastanjetræet, Brydegården
eller i skolegården, hvor halvdelen af prisen
refunderes.
Kl. 18 starter sceneshowet ved Nåleøjet,
hvor der bl.a. vil være musik og flammekastere, poetry slam – og gensyn med både
Jack og Gandalf.
Kl. 18.30 sendes publikum afsted i optog
gennem den uhyggelige Måløv by.
Der er over 40 poster med oplevelser.
Se kortet for detaljer. På ruten kan man
også købe noget at spise hos Roma og
Njor’s på Liljevangsvej. Ved sjippepigerne
er der kaffe og kagebod med kager fra
Konditorgården – og ved kastanjetræet på
Kratvej holder Mandelvognen. Endelig er
der også caféer på skolen. For adgang til
Naturparken kræves armbånd.
En toiletvogn vil holde neden for kirken.
Kl. 19-21 er skolen og skolegården ligeledes åben for alle med billet-armbånd.

Gratis billetter til sminkning udleveres i
Kulturhus Måløv fra torsdag d. 26.10. kl. 14.
Rigtig uhyggelig fornøjelse
Halloweenudvalget under Måløv Bylaug

Sune Lohse, Bettina Steen Brix, Peter Clausen, Jan Munk, Anne Willeberg, Claus Jensen, Lone Nørgaard Eggertsen, Lars
Eggertsen, Erling Jensen, Preben Edske, Jais Tindborg, Thomas Ehman Nielsen, Martin Savery

Arbejdsdag i Kulturhus Måløv
Søndagen d. 22. oktober er der græskarskæring i Kulturhus Måløv. Skær først et
gratis græskar til optogsruten – og vil du
også skære et til jer selv derhjemme, kan
du købe et græskar for 20 kr.
Det er en oplagt familiebeskæftigelse, så
kom og vær med til en hyggelig eftermid-

			

søndag

dag inden den uhyggelige aften.
Medbring gerne selv gamle aviser, skarp
kniv, ske og tush.
Der kan købes lidt at både drikke og spise
til fornuftige priser.
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En mere detaljeret oversigt over oplevelserne kan ses på kortene over henholdsvis Ruten og
Skolen. Kortene ligger til download for alle på hjemmesiden www.halloweenimåløv.dk, men
udleveres også som print i forbindelse med billetsalget i Kulturhus Måløv. (Bemærk at der ikke
kan lægges billetter til side.) Blandt oplevelserne på ruten er:

Jack • Gandalf • Gabestokken • Edderkopper • Den vanvittige frisør •
Bar-bie-que • Zombier • Pesthospitalet • Klovne • Spøgelser • Gravsten • Horror Cirkus • Heksemutters hule • Gys og Gru • Djævlen •
Kirkegården spøger • Den Blodrøde Kirke • Forlystelsesparken •
Orken • Den elektriske stol • Gyserfilm • Trøsterum • Skræmmegangen
• Apollo festfyrværkeri • Rollespillere
Blandt mange flere medvirker: Show- og aspirantholdet fra Ballerup Musikskole • FDF
Måløv • BFO Måløv • Liljevangsvej • Smørum Rulleskøjteklub • Sjippepigerne fra Måløv • Måløv Gymnastikforening • Vandspejlet • Københavns Dag- og Aftenseminarium
• Frisører fra byen • Kunstforeningen Måløv • Måløv Kirke • Måløv Idrætsforening •
KFUM-spejderne • Spilopperne fra Den Hvide Bygning • Hjemmeværnet • Musicalholdet fra Ballerup Ungdomsskole • DTU Science Show • Børnekor fra Måløv Skole
• Bands fra Ballerup Musikskole • Kulturhus Måløv • Apollo Festfyrværkeri • utallige
frivillige forældre og andre som bare gerne vil give en hånd med…
Læs mere på og se billeder fra tidligere år på www.halloweenimåløv.dk

