Børnefødselsdag på Ballerup Museum

En unik fødselsdagsoplevelse - uden alle forberedelserne

Dagen
Vi klæder os ud, som skolebørn for 100 år siden.
Børnene oplever den gammeldags skolestue på museet. Sidder ved pulte og skriver med pen og
blæk. De regner på små tavler, ser på anskuelsestavler og leger gammeldags lege.
Til sidst nydes kagemand og saft i det oppyntede lokale. Museet klarer både oppyntning og oprydning, så du kan tage aktivt del i dagen og hyggen.
Det praktiske
Vi mødes I skolestuen på Ballerup Museum, Pederstrupvej 53, 2750 Ballerup
Det vil være muligt at få adgang til lokalet fra 15 min. før arrangementet starter.
Det forventes at mindst ét sæt forældre/bedsteforældre/venner af familien er til stede under hele
arrangementet.
Lokalet vil være pyntet op med dug, fødselsdagsservietter, krus, paptallerkner og flag. Vi vil henstille til, at der ikke medbringes pynt, der sviner meget (fx konfetti).
Levende lys er desværre ikke tilladt på museet grundet brandfare.
OBS! Bliver brandalarmen udløst pga. af lys i kagen (eller lign.), hviler udgiften til brandvæsnet på
jer.
Antal deltagere
Op til 20 børn kan deltage i dagen.
Ved flere end 10 børn deles selskabet i 2 grupper, der på skift ’undervises’ af værten i den lille
skolestue. De deltagende voksne klædes på til at stå for kreative aktiviteter med den anden gruppe
indtil selskabet igen samles til fællesleg, kage og saft.
Pris
800 kr. + 55 kr./barn.
Dog betales der for min. 10 børn, dvs. 1350
kr.!
Medfølgende voksne er gratis (op til 4 pers.)
Der kan mod betaling bestilles ekstra kage,
hvis de voksne også skal have.
I er velkomne til at medbringe yderlig forplejning som supplement til kagemand og saft.

Inkluderet i prisen er:
- Vært, der guider børnene igennem dagen
- Konditor-kagemand og saft til børnene
- Gave til fødselsdagsbarne(t/ne)
- Lokale med oppyntning
- Dragter til lån i legen
- Lille skattejagt
- The/kaffe til forældre
- Invitation til download
- Oprydning

Betingelser
Fødselsdagen kan afholdes på hverdagseftermiddage fra kl. 15 og lørdage og søndage i tidsrummet kl. 10-15
Booking
Send en bookingforespørgsel til www.ballerupmuseum@balk.dk
Vi har brug for at vide:
- Den ønskede dato og tidspunkt
(på hverdage tidligst fra kl. 15 i weekender i tidsrummet mellem kl. 10-15)
- Fødselsdagsbarnet/børnenes navn og alder
- Antallet af fødselsdagsgæster – både børn og voksne
Muligheden for at booke et arrangement afhænger af museets andre aktiviteter samt personale.
Arrangementet er derfor først booket ved modtagelse af skriftlig bekræftelse pr. mail.
Betaling
Umiddelbart efter den skriftlige bekræftelse vil du modtage en faktura på 800 kr., der skal
betales forud for arrangementet.
På selve dagen betales de resterende 55 kr./barn kontant eller med kreditkort på museet.
Afbestilling
Afbestilling indtil 14 dage før vil medføre tilbagebetaling af 750 kr. (50 kr. administrations gebyr)
Senere afbestilling koster et afbestillingsgebyr på 800 kr.

Vi glæder os til at se jer, og ser frem til at give jeres barn og
dets venner en fantastisk fødselsdagsoplevelse.

