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Musikfestival på Det Grønne Område
lørdag den 18. juni.
Referat
Efter megen planlægning og forberedelse var det endelig tid til afholdelse af musikfestival og samtidig
indvielse af musikinstrumenter på ”Det Grønne Område”
Et fantastisk arrangement afholdt i samarbejde med Lokalrådet og støttet af Vejle Kommune m.fl.:

I løbet af dagen deltog mere end 200 mennesker i festlighederne der startede med indvielse af området med
instrumenterne. Formanden for foreningshuset Carsten bød velkommen til alle de fremmødte og gav herefter
ordet til Inge TH. der efter afsløring af den fine sten med ”Musik i det Grønne” sponseret af Simon Thygesen,
holdt selve åbningstalen. Så var det tid for det ceremonielle klip af det røde bånd. Her fik Inge Th. hjælp af
tre af de fremtidige brugere af instrumenterne, flot klaret.

Herefter en lykønskning fra Friskolen ved skoleleder Thomas Kilsmark, der introducerede de følgende
indslag, nemlig musik på nogle af instrumenterne og et par små musikteater stykker ved elever fra 4. og 5.
klasse. Det viste nogle af de mange muligheder instrumenterne giver for fremtidige oplevelser.

Så var der åbnet for fornøjelserne, der ud over diverse musikalske indslag på de nye instrumenter og på
andre instrumenter på scenen bød på trylleri ved Marius og underholdning ved Awkward Company (John
Sørensen m.fl.) samt andre lovende unge musikere fra musikskolen og lokalt.
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Rundt omkring på det grønne område var der arrangeret forskellige indslag fra udstilling af veterankøretøjer
over leg og spil til popkorn og slikbutik, her havde 7.klasse fra Friskolen en finger med for at tjene lidt penge
til lejerskoleophold.

Masser af leg og hygge både alene, sammen med familie og venner samt i det helt store fællesskab om
oplevelserne.

Både små og store har glæde af de nye instrumenter.

Det tiltaler åbenbart pigerne meget.

Kontakt: 69 14 91 39

2

Foreningshuset
Bredsten Landevej 139C, 7323 Give

3

Lidt godt til ganen og maven var der også mulighed for.

Aftensmad for de sultne var der også mulighed for, ca 120 deltog i fællesspisningen.

Musikfestivalen 2016 sluttede med underholdning i teltet, både ved lokale musikkere og sangere og
festivalens hovednummer, Dr. Django and his Nurses, de spillede både Jazz, Coutry og Folk music, musik
der kunne nydes, synges med på og danses til.
Et rigtig flot arrangement, båret igennem af mange frivillige og dygtige mennesker med Jens Byskov som en
drivende kraft omkring markedsføring, presse og hjemmeside med meget mere. Der skal herfra lyde en stor
tak til alle de ildsjæle der var med til at gøre Musikfestivalen 2016 til en meget stor oplevelse for mere end
200 personer fra nær og fjern.
Tak også til Vejle Kommune der støttede med DKK 150.000,- og alle de øvrige sponsorer.
Dagen efter var der oprydning og nedtagning af telt mv. en koncentreret indsats af gode kræfter muliggjorde
at det hele var klaret mellem 9:30 og 12:00, Rigtig godt klaret. Tak for indsatsen.
Bemærk. I forbindelse med festivalen sørgede Jørgen Peter, Jesper og Henning for at det eksisterende toilet
v. børnehaven, blev renoveret m. bl.a. en ny dør. Det er blevet rigtig flot. Tak for det.
Omkostninger: DKK 5.157,50 der deles ligeligt mellem Idrætsforening og Foreningshus.
Klub 96 har lovet at renholde, Tusind tak for det.
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