
Program for Humlebys gadefest 2016 
 

6:00 - 10:00 Biler flyttes fra Ernst Meyers Gade og Carstensgade 22-48. 

Alle øvrige opfordres til at flytte deres biler ud af Humleby  
 

9:00-12:00 I kan bringe ”gode, raske og sunde” lopper til loppepladsen i 

Ernst Meyers Gade eller måske kan I få hjælp af en nabo. 

_______________________________________________________________ 

 

10:00 (eller  Fælles morgenmad i gaderne. Tag morgenbrød, kaffe og 

deromkring) havebord med ud på gaden. 

 

10:00 – 10:30: Mini-Formel 1. Scooterræs for de 0-4 årige. Start på 

Verners Plads. 

 

11:00 – 12:30  Sommerens måske mest obskure skattejagt for alle børn og 

barnlige sjæle. Start på Verners Plads. 

 
12:00 – 13:30  WORKSHOP – CATALANSKE MENNESKETÅRNE (også 

egnet for børn). Hør om traditionen bag mennesketårnene og prøv 

selv kræfter med kunsten. Til slut er der opvisning. Det foregår i 

Küchlersgade-enden af Bissensgade. 

 

13:00 – 16:00  Markedsplads. Hoppeborg, slush ice og børneboder: Alle 

børn kom og stil jeres egen bod op, alt er tilladt. Koster det 

penge at prøve eller købe noget i jeres bod, skal pengene gå til 

gadefesten 

 

13:00 – 15:00  Fodboldturnering … ja den er god nok. Vi gennemfører 

fodboldturnering uden fodboldburet … men vi har et es i ærme 

 

13:00 – 16:00 Loppemarked i Ernest Meyers Gade. 

 Overskuddet fra loppemarkedet går til festen til gavn og glæde 

for os alle  

 

13:00 Baren i Ernst Meyers Gade åbner. 

 

13:30 - 14:00 Aflevering af kager i beboerhuset t til kagekonkurrencen.  

 Tema: Sommerferie - All inclusive 

 

14:00 – 17:00 Salg af spisebilletter – i baren.  

 

14:50 Uddeling af præmier for bedste kager. Fra scenen. 

 

15:00 Fælles kaffe og/kage i Ernst Meyers Gade. Salg af kagerne 

fra kagekonkurrencen. 

 

15:00 – 17:00 Jazz på eller foran scenen: Peter Whitta Kvintet: 

 Thomas Walburn – klaver, Morten Haxholm - bas  

 Lars Storck – congas, Thomas Maintz – guitar 

Peter Whitta - trommer 

 

16:00  Uddeling af årets Humlebypris! 

 

17:00 Annas lotteri. Vinderne annonceres fra Scenen 

 
17:30 – 18.30  HAPPY HOUR I BUSINESSGADE (ikke for børn). Drinks og 

forkælelse – Ladies’ Corner, Skattely Bahamas, Kæmpeskak og 

meget mere. Køb din aktie hos en business-mand eller –kvinde i løbet 

af dagen og hent afkastet i Businessgade mellem 17.30 og 18.30. 

 

18:00 - 19:30 Servering af grillmad ved beboerhuset.  

Medbring selv tallerken, bestik og glas – og bord og stole. 

Bespisningen foregår i hold. Køb en spisebillet til det 

tidspunkt der passer dig. Spisebilletter købes ved baren fra kl. 

14:00 – 17:00. 

 

21:00 – 23:30 Aftenens band ”Desperate HouseVibes” spiller op til dans.  

 

23:50 -  Fakkeloptoget  
Fakler kan købes for 10 kr. stk. ved Beboerhuset kl. 23.30. 

 

24:00-02:00 Sven Svin og Svinedrengene spiller live i beboerhuset.  

 

 

Der vil være salg af is fra Bi 18 og mad fra Bi 11.  
 

Køb øl, vin og vand i baren.  

 

Som de foregående år sker alle tiltag til fordel for 

vores fælles gadefest.  

GOD FEST  


