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Stor tegnekonkurrence for byens børn
Lyngby-Taarbæks børn får nu mulighed for at sætte deres præg på byggepladsen ved Kanalvej, når
Vidensbyen og Microsoft på fredag lancerer en stor tegnekonkurrence. De 36 flotteste tegninger bliver
udstillet på hegnet rundt om byggepladsen og kommer til at pryde gadebilledet til Microsoft flytter ind i 2015.
Lyngby-Taarbæk Vidensby og Microsoft inviterer fra den 28. marts til den 22. april alle børn fra 0. til 3. klasse til
at tegne deres drømmeby i en stor tegnekonkurrence med flotte præmier. Tegnekonkurrencen sker i
forbindelse med det store Kanalvejsbyggeri ved Lyngby Storcenter, der skal huse Microsofts nye hovedsæde i
Danmark samt boliger og detailhandel. Fredag den 28. marts rejser Microsoft et stort hegn rundt om
byggepladsen for at mindske gener ved byggeriet, og det er dette hegn, de gerne vil udsmykke med tegninger
fra byens børn.
Charlotte Mark, Adm. direktør hos Microsoft, glæder sig til at se, hvordan byens børn ser deres drømmeby, og
det er samtidig en måde at involvere borgerne i det store byggeri:
”Vi glæder os utrolig meget til at flytte til Lyngby i 2015, og på grund af det stærke Vidensby-partnerskab er
Lyngby på mange måder vores drømmeby. Derfor er det også helt oplagt at give byens børn plads på hegnet til
at udfolde deres kreative egenskaber og tænke med omkring udviklingen af en drømmeby, og det er helt i tråd
med visionen om at skabe en stærk kobling mellem byliv og erhvervsliv.”
I Lyngby-Taarbæk Vidensby glæder Adm. direktør Caroline Arends sig over Microsofts store engagement i byen
og det stærke samarbejde med Vidensbyen:
”Det er en stor fordel, at Microsoft har valgt at lægge sit hovedsæde i Lyngby, og vi er glade for, at Vidensbyen
har været en af drivkræfterne bag den beslutning. Det viser et stort engagement, at Microsoft allerede er stærkt
involveret i byen og vores vision, selvom de formelt først flytter hertil næste år. Tegnekonkurrencen er et blandt
mange eksempler på, hvordan vi i Vidensbyen arbejder for at integrere by- og erhvervsliv, og det er vigtigt, at
borgerne også tænkes konkret ind i den positive udvikling.”

1

Om konkurrencen
Tegnekonkurrencen løber fra den 28. marts til den 22. april 2014. De 36 udvalgte tegninger kommer til at pynte
hegnet fra medio maj 2014, og blandt alle deltagere trækkes der desuden lod om en Xbox 360 Kinect Bundle fra
Microsoft.
Børn fra 0. til 3. klasse kan deltage ved at sende en tegning af deres drømmeby til:
Lyngby-Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
Husk at oplyse barnets navn, alder og skole samt navn og telefonnummer på forældre/værge.
Alle vindere får direkte besked, og offentliggøres på Vidensbyens hjemmeside senest den 1. maj 2014.
Børn af medarbejdere hos Vidensbyen og Microsoft kan ikke deltage i konkurrencen.

Læs mere om tegnekonkurrencen på www.vidensby.dk/tegnekonkurrence

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Caroline Arends
Lyngby-Taarbæk Vidensby
Direkte telefon: 2247 9010
Mail: ca@vidensby.dk
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