
Fest i byen med By og folk – spil, dans og leg 
 

Til et boligselskab, et boligområde, et center, et boligkontor mm   
 

Beboerne skal være aktive deltagere i festen!  
Det kan By og Folk initiativet! Vi kan inspirere aktive beboere og 
ansatte, når der skal planlægges og gennemføres store og små 
fester i dit boligområde eller bydel.  
 

By og folk er en folkelig og kulturel platform, hvor trommeslagere, 
dansere og gøglere hver for sig og særligt sammen kan tilbyde 
inspiration og direkte inddragelse af børn, unge og voksne i fester 
og andre arrangementer. Vi har erfaringer fra en lang række 
arrangementer i hovedstadsområdet og har dér samarbejdet med 
boligselskaber, afdelingsbestyrelser, daginstitutioner samt skoler 
med meget mere. 
 

I By og Folk indgår foreningen Folkeslags trommeslagere. De kan 
være omdrejningspunktet i arrangementerne. Trommerne skaber 
opmærksomhed ”larm i gaden” og skaber glæde, når de spiller. Det 
kan være ved et optog, som flytter mennesker, både fra lokale 
foreninger og tilskuere og skabe en folkevandring henimod et 
centralt arrangement. Optoget er et besøg hos hinanden og skaber 
et møde mellem de deltagende beboere og tilskuerne.   Vi kan 
tilbyde aktiv deltagelse og larm i gaden. Dansere og gøglere mm. 
sætter ekstra kolorit på. 
 

 
By og Folk kan selv levere underholdningen, men allerhelst vil vi 
gerne samarbejde med de lokale kræfter. Vi kan f.eks. starte en 
festdag med at afholde workshops, hvor beboerne og andre 
deltagere lærer at spille med på trommer, danse eller jonglerer 
m.v. Det kan aftales efter lokale ønsker og behov. Vi lægger 
vægt på mangfoldighed på tværs af alder og baggrund. 
 

Livsglæde og sammenhold er nogle nøgleord. På det musiske 
område er nøgleordene: rytmer fra mange verdensdele, såsom 
arabisk balladin, pakistanske rytmer, shufflefunk, 
middelaldermusik og latinamerikanske rytmer. Musikken 
tilpasses lokalområdet og udvikler sig i samspillet med de 
fremmødte! 
 
 

By og Folk kan bidrage til den gode fest, det store og det lille arrangement og sikre, at alle gode kræfter medvirker til 
den samlede oplevelse. Ring til os for en snak! 
 

Med venlig hilsen 
Søren, Niels og Michael 

Prisen starter ved 5.000 kr. inkl. instrumenttransport for trommeorkestret. Derudover kommer transport til det bestilte 
antal spillere med tog fra Kbh. Hvis der er møder mm. kommer der lidt oveni. Det koster ekstra at få styltedansere, andre 
dansere mm. med. Michael kan lave en workshop og få f.eks. beboere til at spille. Honorar aftales fra arrangement til 
arrangement!  Som optakt til en event tilbydes gratis spot-arrangementer i lokalområdet! 
 

Kontakt vedr. rådgivning og hjælp mht. By og Folk initiativet til et beboerarrangement: 
Michael Aabye. Stifter, drivkraft i Folkeslag og dynamo i koordination af events. Tlf. 2757 6238 
Søren Hvas - mangeårig boligsocialmedarbejder, hovedansvarlig for byfesten ved 40 årsjubilæet i Avedøre Stationsby, 
medlem af Folkeslags bestyrelse. Tlf. 4220 5026. 
Niels E. Pedersen - mangeårig kulturarbejder, aktivitetsarrangør i Avedøre Stationsby og medlem af Folkeslags bestyrelse. 
Tlf. 2251 0905.  Se mere på byogfolk.dk, samt på folkeslag.org.                  Mail: info@folkeslag.org 
 


