BIRKERØD
TORVEDAGE

Cafe område
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Birkerød Torvedage danner rammen om et hyggeligt
marked på Torvepladsen hver lørdag fra 10 - 14 i
sommerhalvåret (undtaget juli). Og her er også plads til dig!
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PRØV OS!

HVAD ER BIRKERØD TORVEDAGE
Birkerød Torvedage er et fast, populært indslag i
Birkerøds byliv på grund af de hyggelige rammer,
den flotte pavillon og caféområde med salg af kaffe,
te, kage og andre forfriskninger. Hver lørdag er der
underholdning for hele familien… det kan være events,
streetfood, musik, hoppeborg for børnene og andre
sjove ting.

HER ER PLADS TIL DIG!
Som stadeholder får du en unik mulighed for at komme
i kontakt med Birkerød borgerne og sælge dine produkter. Vi har plads til 20 stande under vores faste
parasoller, men der er også plads til vogne, der både
sælger mad til at spise på torvet og til at tage med
hjem. Det er vores mål at Torvet skal være så levende
og mangfoldigt som muligt. Så her skal være både
mad, kunsthåndværk, blomster, grøntsager og meget
andet, der gør at det er her, folk gerne vil tilbringe
deres lørdag formiddag.

KOM ÉN ELLER
FLERE GANGE – VI
ER RIGTIG GLADE
FOR SKIFTENDE
STADEHOLDERE.

VIL DU VIDE MERE
Det koster 300 kr. at leje en hel stadeplads/parasol
(16 m2), og det samme for at leje plads til en madvogn
(street-food vogn). En halv stadeplads (8 m2) koster
200 kr. Endelig er der mulighed for at leje vores pavillon
for 350 kr. Mobilepay 577843.
Torvet er åbent fra kl. 10 - 14. For at have en stadeplads
melder du dig ind i Foreningen Birkerød Torvedage.
Det koster 100 kr. om året.
Skriv til adm@birktorv.dk for flere oplysninger eller
kontakt Rikke Andersen på 2537 2618.
Løbende info på Facebook, Instagram, Twitter og
YouTube samt www.birkerodtorvedage.dk

Vi mødes i bymidten!

