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10:30 – 11:30  
Guidet tur i Bernstorff Slotshave. 
Tilmelding SMS Heart 
+ antal af personer til 2979 7662.  
Pris: kr. 25,- som går til indsamlingen.

12:00  
Velkomst og åbning af 
Borgmester Hans Toft  
Konferenciers Anette Kokholm 
& Ole Stephensen.

Slotshaven & Slottet
12:00  
Alle boder åbner
Vi har samlet et bredt udvalg af lokale  
butikker - kig rundt og gør et kup!
 
Audi 1 - Kavalergården
12:15 - 15:00  
Per Hillo 
Den dygtige og velrenommerede kunstner,  
laver et kæmpe hjertemaleri sammen med 
alle interesserede børn - maleriet sælges 
senere på auktionen. Vær med til at ‘male en 
forskel’ - det bliver sjovt!

15:00  
MyGospel koncert 
MyGospel synger udvalgte sange.

Audi 2 - Kavalergården
12:30  
Martin Brygmann 
En af Danmarks mest elskede komikere  
og skuespillere besøger slottet med en  
forrygende sjov performance. 

13:30  
Jacob Riising
”De 100 sejeste mennesker i verden”  
foredrag med en af Danmarks mest populære 
børne-entertainer og TV-vært fra DR1.  
Sjov underholdning for hele familien!

15:30 – 17:00  
Bruun Rasmussen Kunstauktioner  
Auktion med auktionarius Kasper Nielsen  
- kom og byd på skønne ting doneret af  
sponsorer og butikker.

Hvide Sal på Slottet
12:30  
Direktør i Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon Nielsen 
- hun fortæller om fondens arbejde  
med kræftramte børn og familier,  
og hvad jeres donationer kommer til at gå til.

13:00 og 15:00  
Per Brændgaard 
Foredrag omkring kost, sundhed og  
mindfulness med en af Danmarks dygtigste 
ernæringseksperter. Få den nyeste viden om 
kost, styrk dit og familiens helbred og prøv en 
slik-meditation. Slik doneret af Cloetta

14:00  
Modeshow 
- design by Lanugo, hår by Stuhr, styling by 
Dennis Knudsen Team, music by Dan Rachlin, 
modeller fra bl.a. 1st Option og besøg af  
Miss Danmark 2014.  

Slotshaven
17:00  
Ballonopsendelse
Vi sender hundredevis af hjerte balloner  
afsted, doneret af CTI Party - kom og køb en 
ballon og send dit ønske afsted mod himlen.

Ret til ændringer forbeholdes.

Hjertevarm 
CHARITY MIDSOMMEREVENT PÅ 

BERNSTORFF SLOT
Søndag den 22. juni kl. 12-17
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