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22. august 2009 

ÅRETS HOVEDNNAVN: KOMIKE-
REN MICHAEL SCHØT - I år er det 
Michael Schøt, der indleder aften-
underholdningen. Læs mere om, 
hvem han er, og hvad han tidlige-
re har været med i. 

Side 3 

LADYBUG: ERFARENT COVERBAND 
- Som musikalsk indslag kommer i 
år bl.a. coverbandet Ladybug, det 
delvist lokale band The Green Hill 
og en anerkendt DJ, der tidligere 
var beboer på kollegiet. Læs mere 
om alle tre i bladet.              Side 4 

ÅBENT HUS: SOCIALT OG INFORMA-
TIVT - I år indbyder NybroFestiva-
len til Åbent Hus, hvor nye som 
gamle beboere kan være sociale og 
samtidig få mere at vide om, hvad 
der sker på kollegiet. Læs mere om 
selve arrangementet.              Side 5  

Nybrogård Kollegiets interne blad 



Så er årets NybroFestival lige om 
hjørnet, og vi i festivalgruppen har 
sammensat et festligt program spæk-
ket med arrangementer, underhold-
ning og musik, som vi håber, I vil 
synes om. 

Dette år starter NybroFestivalen 
allerede om eftermiddagen med fod-
boldturnering og Åbent Hus, og vi 
håber på at se mange af jer her også. 
Vores sigte med festivalen er nemlig 
ikke kun at holde en kæmpe fest på 
Nybrogård, men også at skabe gro-
bund for et mere socialt Nybrogård. 
For at arrangementet skal kunne 
lykkes, er det dog vigtigt, at I bakker 
om det og deltager – og hiv meget 
gerne de nyindflyttede på gangene 
med, så de også kan blive en del af 
det sociale kollegiemiljø. 

Når dagsarrangementet er slut, åb-
ner teltet for spisende gæster. Afte-
nen starter med en lækker sommer-
buffet, før teltet åbner for alle og un-
derholdningen begynder. Hovednav-
net i år er komikeren Michael Schøt, 
der blandt andet er kendt fra Brian 
Mørk Show og Talegaver til Børn. 
Efter showet starter musikken, og 
igen i år har vi fornøjelsen af det del-
vist lokale upcoming band The Green 

Hill, som spiller egne sange. Herefter 
går bandet Ladybug på scenen med 
kendte covernumre, man kan danse 
til, inden DJ’en tager over omkring 
kl. 00.30. Vi har forsøgt at sammen-
sætte et bredt program med både 
komik, ny musik og kendte cover-
numre, som vi håber, vil tilfredsstille 
de fleste. 

At afholde et så stort arrangement 
som NybroFestivalen kræver dog 
både tid og hårdt arbejde, og derfor 
er der også brug for en masse frivilli-
ge til at hjælpe med det praktiske 
før, under og efter festivalen. Teltet 
skal rejses, scenen samles, der skal 
laves mad til de omkring 150 spisen-
de gæster og så skal baren passes 
hele aftenen. Flere kollegianere har 
allerede meldt sig under fanerne, og 
mange tak for det, men der er brug 
for flere hænder, hvis festivalen skal 
blive en succes. Så tøv ikke med at 
melde dig som frivillig enten på mail 
festival@nybro.dk eller hos en af fe-
stivalgruppens medlemmer. 

Vi håber på at se så mange af jer 
som muligt, og ser frem til en festlig 
NybroFestival lørdag d. 22. august! 

Med venlig hilsen 

Festivalgruppen 

Jens Olav, S-39 

Kommer du til 

NybroFestivalen: 

Ja, jeg kommer 
og spiser med. 

Hvad er dine for-

ventninger til 

festivalen: At det 
bliver rigtig hyg-
geligt, at man 
kommer til at snakke både med 
tidligere beboere og nye beboere, 
og selvfølgelig god mad og god 
stemning. 

Hvad glæder du dig mest til: At 
der bliver serveret tre slags kød til 
buffeten.  

Esben, C-15 

Kommer du til 

NybroFestiva-

len: Ja, men 
først senere på 
aftenen. 

Hvad er dine 

forventninger 

til festivalen: At 
det bliver en god fest, hvor man 
kan møde nye fra kollegiet, man 
ikke har set før. Et socialt arrange-
ment. 

Hvad glæder du dig mest til: Helt 
klart stand-up! Men også at få en 
øl eller to med dem på gangen. 

 

Alex, R-47 

Kommer du til 

NybroFestiva-

len: Det regner 
jeg med, men jeg 
har ikke fået 
købt billet end-
nu. 

Hvad er dine 

forventninger til 

festivalen: At jeg kommer til at 
høre noget god musik, drikke en 
masse øl og bare feste. 

Hvad glæder du dig mest til: At 
høre musikken, især DJ’en.  

 

Cecilie, D-5 

Velkommen til Nybrofestival 2009! 

Hvad glæder du dig mest til at opleve? 

SIDE 2    NYBROTIDENDE EKSTRAUDGAVE 

Jeg har spurgt tre beboere, der planlægger at komme til NybroFestvalen 2009 om, hvad de forventer af festivalen og 

hvad de glæder sig mest til at opleve. Herunder kan I læse, hvad de svarede: 
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Årets store navn til NybroFestiva-

len er komikeren Michael Schøt, der 

bl.a. er kendt for sin medvirken som 

reporter i Brian Mørk Show og for 
adskillige optrædener i stand-up 

showet Talegaver Til Børn, der også 
har adskillige andre kendte komike-

re på programlisten. Lørdag d. 22. 

august kl. 20 gæster han Nybrogård 

Kollegiet med et forrygende show. 

På www.fbi.dk (funny business Inc.) 
skrives følgende om ham: ”Få komi-
kere går med vilje derhen, hvor de 

ikke må. Og færre af dem slipper fra 

det med stil og livet i behold. Micha-

el Schøt er en af dem. Hans humor 

er på én gang venlig og imødekom-

mende, men også skarp og han taler 

ikke nødvendigvis publikum efter 

munden. Med sine 29 år og 10 års 

erfaring på stand-up scenen, er 

Schøt både en ung mand og en gam-

mel komiker, en kombination der 

har været optimal for mange forskel-

lige publikummer i hele landet.” 

En erfaren herre 

Michael Schøt fik sin stand-up de-
but på Kulkafeen i 1999. Derudover 
har han været medlem af Stand-
up.dk på Tv2 Zulu i 2002, 2006, 
2007 og 2009. Han har siden 2004 
ligeledes været en fast bestanddel af 
Talegaver Til Børn, hvor han bl.a. 
var vært sammen med Brian Mørk i 
2008. I 2003 debuterede han også 
som tekstforfatter på Parlamentet 
på TV3 og for Mette Lisby hos Nor-
disk Film. I 2003 og 2004 skrev han 
på Go' Morgen P3 og Tjenesten, og i 
2005 skrev han på Gintbergs Store 
Aften. 

I 2006 skrev og spillede Geo, Tobias 
Dybvad, Jacob Tingleff, Omar og 
Schøt selv forestillingen Ordet Er 
Mit på Bellevue Teatret. I 2007 og 
2008 stod den på Brian Mørk Show, 
som Brian Mørk og Michael Schøt 
udviklede og skrev og som fik to 
danske og to internationale tv-pris-
nomineringer. Schøt bidrog desuden 
med indslag til Zulu-programmet 
Mørk & Jul, der havde premiere 
tidligere på året. Henover 2009 vi-
ser Zulu også hans første one-man 
show uPolitisk Korrekt. 

Satire er nøgleordet 

Hvis man spørger Michael Schøt 

selv, kan han finde på at snakke om: 
”Alt fra afsexualisering af kvinde-
kroppen til krigen i Afghanistan – 

fællesnævneren vil dog altid være 

samfundskritisk satire.” 

Hvis man ønsker at vide mere om 
Michael Schøt og hans tanker, kan 
man også gå ind på hans blog (for 
sådan én har han faktisk) 
www.michaelschoet.dk. Her kan man 
også kommentere på hans indlæg og 
få respons tilbage. 
Bloggen er udformet som en netavis 
(Politiken er mit umiddelbare bud) 
og indeholder en blanding af Schøts 
generelle tanker om samfundet og 
det politiske liv samt markedsføring 
af hans kommende optrædener. Fæl-
lesnævneren er dog også her satire, 
og alle indlæggene er skrevet på en 
sådan måde, at de sagtens kunne 
indgå som materiale i et show, hvor-
for jeg er tilbøjelig til at kalde hele 
baduljen for markedsføring. Og mon 
ikke også det er det, der er hele poin-
ten med bloggen? 

Dansk Folkeparti står for skud 

Bl.a. skriver han i flere af sine ind-
læg om Dansk Folkeparti. I en af 
indlæggene kommenterer han på Pia 
Kjærsgaards udtalelse til DFs lands-
møde om, at de radikale kan få 
”deres urtete og caffe latte for sig 
selv.”  Dette stiller Schøt sig helt 
uforstående over for og funderer lidt 
over, hvad det næste så vil blive. 
Han kommer selv med et bud: ”Om 
fem år står Pia jo bare og harcelerer 

mod ’alle de radikale med deres fine 
holdninger og deres caffe latte, og 

urtete, og varm mælk med honning 

og gløgg!’". Han er i det hele taget 
imod at blande politik og kaffe, for 
som han siger: ”jeg synes faktisk 
ikke at dommere skal have lov til at 

drikke kaffe. Det er vigtigt at dom-
mere forbliver neutrale og det kan de 

jo ikke være, hvis de har taget det 

åbenlyst politiske standpunkt at 

drikke f.eks. caffe latte. Dommere 

skal være objektive og det kan de 

kun være hvis de ikke har tørklæde 

på og ikke drikker kaffe. Basta.”.  

Ud over det politiske aspekt, skriver 
Schøt dog også om hverdagens små 
problemer. For eksempel skriver 
han i et af sine indlæg om det fak-
tum, at nogle butikker stadig ikke 
tager dankort, selvom det har været 
almindeligt betalingsmiddel i over 
20 år: " ’Vi tager ikke dankort’ Nå, 
hvad vil du så gøre ved det? Alle 

andre tager dankort. Selv taxaer og 

de der bitte små kaffe-steder i en 

knallert eller i en cykel tager dan-

kort din sinke. Jeg har været i en 

pølsevogn, der tog dankort! Hvis 

man udviklingsmæssigt ikke kan 

følge med pølsevognene, så er man jo 

færdig. Hvis semi-handicappede 

førtidspensionister - der sælger ben-

mel i tarm, kogt i vand fra den tid 

hvor man kunne betale med natura-

lier - ser lyset før dig, så er du jo så 

færdig at man slet ikke fatter det."  

Der kan findes flere sjove indlæg på 
bloggen www.michaelschoet.dk  

God fornøjelse! 

Cecilie, D-5 

Årets hovednavn: Komiker Michael Schøt 
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Michael Schøt er komiker og bl.a. kendt for sin medvirken i Talegaver Til Børn. 



Ladybug spiller alt fra Bryan Adams 

og Tina Turner til Britney Spears og 

Justin Timberlake, og det kan lade 

sig gøre på grund af musikernes høje 

niveau. Ladybug formår at sætte sig 

mellem en masse stole og få det til at 

se ud som om det aldrig har været 

meningen at det skulle være anderle-

des.”  

Så mon ikke der er lagt i kakkelov-
nen til et brag af en danse-fest? 

Ladybug går på scenen kl. 22. 

Cecilie, D-5 

Som aftenens anden musikalske 
indslag kommer bandet Ladybug. De 

har spillet sammen i mange år og 

har da også spillet mange live kon-

certer før denne på Nybrogård.  

Officielt er der blevet skrevet følgen-
de om Ladybug: 

”Ladybug består af 4 erfarne musike-
re. Med deres utallige live-

optrædener og mere end 10 år på 

bagen, er bandet berygtet for deres 

glade, dansevenlige musik og deres 

evne til at få spillestederne til at syde 

og boble. 

Igen i år får vi glæden af at lytte 
til det delvist lokale ’The Green 
Hill’, der består af to kollegianere 
og to udefrakommende gutter. The 
Green Hill skriver og komponerer 
selv deres musik. 

Da The Green Hill spillede på 
NybroFestivalen sidste år, var de et 
forholdsvis nystartet band, som 
havde været under opsejling i et års 
tid. Nu er de et velsammentømret 
band, som har spillet flere koncer-
ter og allerede er booket til flere 

jobs i den nærmeste fremtid – bl.a. 
Ballerup Musik Festival dagen in-
den NybroFestivalen. Det er altså 
et par herrer i allerede fin form, der 
gæster NybroFestival-scenen som 
aftenens første musikunderhold-
ning!   

The Green Hill beskrives som ”et 
ungt up-coming band med fængende 

popmelodier - her spillet på en tæt 

bund af rock. Læg dertil 80'er inspi-

reret, elektroniske lydflader og et 

tight spillet groove, som tilsammen 

danner et overbevisende udtryk.” 
Siden debuten på festivalen sidste 
år har The Green Hill brugt tiden 
på at få mere erfaring gennem live-
koncerter, og så har de færdiggjort 
deres første demo ”Tunnel through 
to you”. 

The Green Hill går på scenen kl. 21. 

Cecilie, D-5 

Bandet består af  
(fra venstre): 

- Micki Rasander, bas, vokal og 
orgel 

- Emil Højlund-Nielsen, vokal,  
guitar og tangenter 

- Henrik Lund, trommer 

- Patrick Peetz-Schou, lead guitar 

Efter de to bands har spillet, by-

der DJ Clement op til dans med 

diskotek hele natten. 

DJ Clement, 
eller David, 
som de fleste 
kender ham 
som på 
Nybrogård, 
har spillet de 
sidste otte år 
på utallige 
natklubber 
over hele 
Sjælland. På myspace skriver DJ 
Clement bl.a. om sig selv: ”Det hele 
startede i '01, da jeg holdt min 18 

års fødselsdag. Jeg ville have fest 

og der skulle være lys og dj, men 

jeg havde ingen dj, så jeg måtte 

selv trække i arbejdstøjet og siden 

da har interessen kun været stigen-

de.” Ud over natklubberne har DJ 
Clement også varmet op for Rune 
RK samt spillet til store arrange-
menter i TV-byen for ca. 2000 
mennesker.   

DJ Clement går på kl. 00.30.  

Cecilie, D-5 

Ladybug: erfarent coverband 

The Green Hill: up-coming pop/rock 

DJ Clement: lokal DJ 
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            FC Nybro 

              Prøv kræfter med di-
   ne egne fodboldtalen-
     ter, og få mere at 
      vide om, hvornår FC 
        Nybro træner, 
          hvem der træner 
           dem og hvad der 
             kræves for at 
               komme på hol-
    det. 

          Løbekonkurrence 

        Den 7. september starter         
     "Nybro-Løber," som er en løbe- 
    konkurrence, der løber over 5             
uger, drengene mod pigerne!! Konkurrencen er for 
alle kollegiets beboere, både almindelige motioni-
ster og eliteløbere, og du skal selvfølgelig også være 
med. Det er en fremragende mulighed for at komme 
godt i gang med at løbe sammen med dine medkol-
legianere. Hør mere om konkurrencen og tilmeld 
       dig ved boden på lørdag.  

Kl. 15:30-16:30 vil NybroFestivalen 2009 være vært for 
et socialt Åbent Hus arrangement på festivalpladsen.  

            Tøjudsalg 

Her har du mulighed for 
at købe tøj til en billig pen-
ge (forudsat, at du er en 
kvinde/går i kvindetøj) 

Kom og få fornyet garde-
roben på lørdag! 

   KælderCaféen 

I KælderCaféens bod  
vil det være muligt  
at købe drikkevarer.. 
Som en ekstra gestus  
vil KælderCaféen  
ydermere give inte- 
resserede mulighed  
for at mikse deres egen drink - selvfølgelig til festi-
valpriser. På den måde kan man få efterprøvet sine 
bartenderevner og måske opdage en ny karrierevej.  
       De vil i hvert fald altid kunne bruge dygtige  
      bartendere i KælderCaféen. 
 

     Lars Kaj og De Blå Mænd 
 
    Også Lars Kaj besøger Åbent   
   Hus arrangementet på lørdag,   
  og måske tager han en af sine    
 blå mænd med.  
Lars Kaj vil sidde klar til at sva-
re på spørgsmål fra nye (og gam-   
 le) beboere, men han vil også   
 være til stede som repræsentant  
   for kollegiet. 
     Måske medbringer han også   
     ”Græshoppen”, den store   
        græsslåmaskine”, og giver  
            en tur! 

Kiosken  

Ahmed vil i sin bod bl.a. 
servere varme pitabrød 
med shawama, ligesom han 
også vil have et udvalg af 
søde sager til festivalpriser.  

Der vil være små konkurrencer, spas og gøgl, og mulig-
hed for at få information om de forskellige klubber/dele 
af Nybrogård - og så vil der selvfølgelig blive solgt mad 
og drikkevarer til festivalpriser. Så kom og vær social!  

Åbent Hus: socialt og informativt 



sådan en 
gang kulina-
risk livsople-
velse. 

Bier Garden 
er en tilbage-
vendende 
begivenhed 
på Nybro-
gård, og både 
arrangørerne 
fra JK-ulige 
og andre fest-
glade reservetyskere ser frem til 
denne dag med stor glæde.  

De har også tidligere gjort meget ud 
af det for at skabe en ægte tysk 
slagger-stemning med store ølkrus, 
smørhår/rottehaler og dans på bor-
dene. Lad os håbe, festen bliver lige 
så god denne gang. 

Cecilie, D-5 

Traditionen tro inviterer JK-ulige 
til ”Bier Garden” umiddelbart før 
NybroFestivalen, og mon ikke de 
holder fast i traditionen og klæder 
sig festligt på til lejligheden? 

Sidste år havde de klædt sig ud i 
tysk (eller var det egentlig 
østrigsk?) nationaltøj. 

Til festlighederne hører selvfølgelig 
også tyske slagger hits, og ingen 
rigtig tysker-
fest uden 
”Bratwurst 
mit Sauer-
kraut”, så 
det bliver 
naturligvis 
også serveret 
- og til yderst rimelige priser for 

I år afholdes der fodboldturnering 
i forbindelse med NybroFestivalen. 

Det er dog ikke en almindelig fod-

boldturnering som vi kender det fra 

tv. Nej, denne fodboldturnering er 

en såkaldt ”kop”-fodboldturnering, 

hvor alle deltagere bliver udstyret 

med et sæt ”briller” i form af pla-

stikkrus med huller i, så deres syn 

begrænset betydeligt. På den måde 

kan alle deltage uanset talent og 

køn – og det bliver så meget desto 

sjovere at se på for tilskuerne! 

Fodboldturneringen løber af stabe-
len kl. 13 på selve festivaldagen d. 
22. august og fortsætter det meste 
af eftermiddagen. Den finder sted i 
JKLMNO-gården, hvor festivaltel-
tet og Åbent Hus arrangementet 
også er placeret. Under hele arran-
gementet vil der blive solgt øl, så 
selvom man ikke har lyst til at del-
tage i selve turneringen, kan man 

stadig komme og drikke nogle øl og 
hygge sig med de andre deltagere, 
inden teltet åbner. 

Få, men vigtige regler 

Til fodboldturneringen er der nogle 
få, men meget vigtige regler at væ-
re opmærksom på. Hver gang kan 
tilmelde et hold – men kun ét hold 
pr. gang. Holdet skal bestå af mini-
mum fem spillere, og alle spillere 
skal være bosat på gangen. Som 
hjælp til jer selv og tilskuerne vil 
det derudover være en fordel at 
bære ens trøjer, men dette er dog 
ikke et krav. Det vil blot gøre det 
nemmere for jer at orientere jer 
om, hvor medspillerne befinder sig 
ud fra de ret begrænsende plastik-
krus, I får på øjnene. 

Præmie til vinderen 

Fristen for at tilmelde sig er fredag 
d. 21. august, så det er med at 

skynde sig at få samlet et hold, der 
kan tæske de andre. Det hold, der 
vinder turneringen vil naturligvis 
blive belønnet med en flot præmie – 
i ægte ”kop”-fodboldturneringstil! 

God fornøjelse herfra! 

Cecilie, D-5 

Da vi værner om vores gæsters 
sikkerhed, vil der være vagter på 
festivalpladsen til at gå og passe 
på, at ingen uvedkommende kom-
mer ind, at der ikke opstår slags-
mål og at gæsterne kan føle sig 
trygge. 

Vagterne skal i det hele taget sør-
ge for at intet uvedkommende 
kommer ind i festivalteltet - det 
være sig mennesker eller ting.  

Så for at gøre det nemmere for os 
alle sammen: 

Knive m.m. er strengt 
forbudt! 

Overtrædelse medfører øjeblikke-
lig bortvisning. 

Egne flasker og dåser 
må ikke medbringes i          

festivalteltet.  

Vi ønsker alle en god og sikker   
festival! 

Festivalgruppen 

Bier Garden: Traditionen tro 

Fodboldturnering—en anderledes én af slagsen 

Sikkerhed på 
festivalpladsen 
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”Kop”-fodbold - også kaldet ”ko”-fodbold 

- er en kendt sportsgren i festlige sam-

menhænge. Her ses en flok mænd i færd 

med at udøve disciplinen i en skov. 



De heldige, der har fået købt en 

spisebillet til årets NybroFestival, 

vil blive bespist med en lækker 

sommerbuffet kreeret af de ma-

dansvarlige fra festivalgruppen 

samt de frivillige, der har meldt sig 

på madholdet. 

I år består sommerbuffeten af tre 
slags kød, kartoffelsalat, pastasa-
lat og grøn salat. Hertil vil der væ-
re dressing og lune flutes. Vi har 
valgt konceptet buffet primært på 
grund af muligheden for at til-
fredsstille flest muligt med flere 
forskellige retter, men også for at 
gøre det nemt at anrette. 

Kødet er købt hos en slagter i 
Lyngby-området, så vi er sikre på, 
at kvaliteten er i orden. Der vil 
komme til at være frikadeller (rørt 
af slagteren selv), lyst kød i form 
af kalkunbryst og sidst men ikke 
mindst en lækker steg særligt an-
befalet af slagteren. 

Af salater har vi også valgt et 
bredt udvalg, så folk kan vælge 
det, de synes bedst om eller tage 
lidt af det hele, hvis det er det, de 
ønsker. Kartoffelsalaten er kold og 
med en dejlig, cremet dressing til. 
Pastasalaten er vores egen opskrift 
og vil blandt andet bestå af soltør-
rede tomater, rødløg, majs, ærter 
og solsikkekerner. Den grønne sa-
lat er sidste salat i treenigheden, 
og den vil bestå af fortrinsvis grøn-
ne grøntsager, såsom salat, agurk 
og ærter. Dog har vi valgt at spice 

den ”grønne” salat op med en smu-
le mere farve og smag i form af 
peberfrugter, tomater og majs.  

Vi vil til sidst købe en masse dres-
sing og et par kuvertflutes til 
hver, og så håber vi på, at det vil 
falde i alles smag.  

God fornøjelse! 

Madholdet, Nybrofestival 2009 

 

    

Sommerbuffet á la Sommerbuffet á la Sommerbuffet á la Sommerbuffet á la 
Nybrogård:Nybrogård:Nybrogård:Nybrogård:    
 

Tre slags kød:Tre slags kød:Tre slags kød:Tre slags kød:    

• Frikadeller 

• Kalkunbryst 

• Steg 
 

Tre slags salater:Tre slags salater:Tre slags salater:Tre slags salater:    

• Kartoffelsalat 

• Pastasalat 

• Grøn salat 
 

Flutes 

Dressing 

        Bon appetit! 

Spisning:  
sommerbuffet á la Nybrogård 

SIDE 7 NYHEDSBREV EKSTRAUDGAVE SIDE 7 

Billetsalg  
op til festvalen 

Priser: 

Indgangsbilletter før lørdag:  

60 kr. 

Indgangsbilletter i døren  
(hele lørdag):  

80 kr. 

 

Salgssteder: 

Onsdag d. 19.: 

Folk fra festivalgruppen kommer 
rundt på gangene i tidsrummet 

18-21 og sælger billetter. 

Torsdag d. 20.: 

Kom hen på festivalpladsen kl. 
16-17 

Lørdag d. 22.: 

Billetter sælges kun i døren 
(efter spisning). 

Kom og hjælp til med oprydningen søndag! 
Efter en stor festival som NybroFestivalen vil der helt 
sikkert komme et meget stort oprydningsarbejde i de 
følgende dage. 

For at vi ikke generer de omkringboende mere end 
højest nødvendigt og for at vi kan få plejet vores tøm-
mermænd hurtigst muligt, beder vi til at alle, der har 
tid hjælper til søndag. 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Bare mød op. 
Jo flere vi er, jo hurtigere går det (og sjovere er det) 

Med venlig hilsen festivalgruppen 



Telt 

Oversigt over teltet 

Oversigt over festivalpladsen 

Arrangørernes ansvarsområder 
I festivalgruppen har vi uddelt ansvarsområder, 
hvor frivillige kan melde sig til at hjælpe til før, un-

der og efter festivalen. Mange har meldt sig allerede, 

men vi mangler stadig nogle. Kontakt derfor gerne 

de ansvarlige, hvis du vil hjælpe til på et område. 

Scene– og teltopsætning + borde og bænke         
(torsdag, fredag, lørdag) 

Ansvarlige: Søren, B-50, Jonas, B-46, Mikkel, J-21. 
Frivillige: 5 stk. (mangler: min. 5 stk.)  

Lyd/lys (lørdag) 

Ansvarlige: Micki, F-55, Emil, D-5 
Frivillige: 4 stk. (mangler ikke flere) 

Madlavning (fredag, lørdag) 

Ansvarlige: Pernille, D-55, Cecilie, D-5 
Frivillige: 7 stk. (mangler ca. 3 stk.) 

Bartendere/indgang (lørdag) 

Ansvarlige: Mark, C-21, Rasmus, T-45 
Frivillige: 5 stk. (mangler FLERE!) 

Oprydning (søndag) 

Ansvarlige: alle 
Vi håber så mange som muligt melder sig! 

På forhånd mange tak! 

Festivalgruppen 


