DET SKER I
FREDERICIA
Fredericia er en by med mange
traditioner og årlige begivenhedsrige
arrangementer. I denne folder har vi
samlet et lille udpluk til dig.

DER SKER SÅ
MEGET I
FREDERICIA
For både store og små – året rundt.
Når Fredericia holder fest, er hele byen
med. Her får du en lille smagsprøve på
Fredericias tilbagevendende og
traditionsrige begivenheder.
Læs mere og få en oversigt på
www.detskerifredericia.dk

SOMMERROCK er Fredericias store årlige
musik- og byfest, der skyder sommerstemningen i gang i juni måned. Med scener
fordelt rundt omkring i midtbyens gademiljø
har Sommerrock de sidste par år kunnet
byde på kunstnere som Gulddreng, Ida Corr,
Fallulah, L.I.G.A., Die Herren og Midt Om
Natten. Midtbyens butikker bidrager til
festlighederne med Open By Night og gode
sommertilbud.
6. JULI-DAGENE fejres hvert år.
Fæstningsbyen Fredericia er i dagene
omkring den 6. juli rammen om den
traditionsrige fejring og genfortælling af et

helt særligt stykke danmarkshistorie. Efter
flere måneders belejring af de slesvigholstenske tropper lykkedes det natten
mellem den 5. og 6. juli 1849 den danske
hær at drive fjenden på flugt ved et dristigt
udfald fra Fredericia. Den danske sejr ved
Fredericia blev et afgørende vendepunkt i
Treårskrigen.
6. juli-højtideligheden samler i dag alle
generationer og folk fra nær og fjern i folkelig
samhørighed, når ’Slaget om Fredericia’
mindes og fejres med musik, optog, parader,
taler og koncerter.
Læs mere på www.6juli.dk

TREKANTOMRÅDETS FESTUGE, der
afholdes i uge 35, er en kulturfestival, hvor
alle 7 kommuner i Trekantområdet deltager,
og i ugens løb byder på et væld af kulturoplevelser.

Denne aften bliver midtbyen fyldt med
kulturoplevelser og aktiviteter for store og
små. Kunst ude og inde, musik på byens
scener, underholdning, workshops og meget
mere.

Alene i Fredericia er der over 100 enkeltarrangementer. Her udforskes mangfoldigheden i Trekantområdets kulturliv, og
man kan dykke ned i alt fra musik og teater
til kunst og børnekultur. Det er en uge fyldt
med oplevelser for folk i alle aldre.

Kulturnatten er hele Fredericias kulturfest,
hvor der er plads til både det populære og det
specielle. Se hele programmet for Festugen
og Kulturnatten på www.trekantfest.dk

I Fredericia kulminerer Festugen på
Kulturnatten om fredagen.

TRIATLON I FREDERICIA er en stærk og
stolt tradition i byen. Fredericia har også
tidligere været vært for EM i 1997 og VM i
2001.

VIDSTE DU?
I 2017 dannede Fredericia by igen rammen om
triatlon i international særklasse. Det skete som et
helt nyt koncept, der bandt de hidtidige triatlonevents sammen i én weekend, under navnet
Fredericia City Triathlon. Stævnet blev afholdt første
weekend i september 2017.

FREDERICIA CITY
TRIATHLON
Fredericia City Triathlon samlede tråden op i 2017
og lægger navn til ny triatlon-æra i Fredericia.
Stævnet var placeret i centrum af byen, hvilket giver
en fantastisk stemning for både deltagere og
tilskuere.
Svømmestarten går fra Gammelhavn, og kanalerne
summer af liv og skumsprøjt fra de kæmpende
atleter, inden de indtager byens gader på cykler og i
løbesko og også kommer ud i lokalområderne. Atlet,
motionist eller publikum? Vær med næste gang og
læs mere på www.fredericiacitytriathlon.dk

DET STÆRKE TEAM
STÅR BAG FREDERICIA
CITY TRIATHLON
Fredericia Kommune,
Fredericia Triathlon Team,
Dansk Triatlon Forbund
og Challenge Denmark.

Følg med og få mere at vide på:

Gothersgade 20 - 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 7000 - kommunen@fredericia.dk
www.fredericia.dk

