
Vi ses til Sølund Musik-Festival 2021 
- noget at glæde sig til



Vi har besluttet at aflyse Sølund Musik-Festival i 2020 og rykke den til næste år.
Det er den eneste rigtig beslutning. Selvom vi i marts valgte at rykke årets
festival til september, så må vi nu konstatere, at det ikke bliver muligt at
gennemføre festivalen. Der er blevet arbejdet hårdt, truffet mange beslutninger
og vi har holdt humøret oppe, men med en forlængelse af forsamlingspåbuddet
ser vi det ikke muligt at afvikle festivalen. Det er en ulykkelig situation, da vi ved
hvor mange af jer, der har glædet sig til at være sammen med hinanden, nyde
den gode stemning og danse til skøn musik. For mange er Sølund Musik-
Festival en tradition – og den tradition bliver nu brudt. Det er vi simpelthen så
kede af!
 

Nu gælder det om at se frem, noget at glæde sig til, og vi glæder
os til vi ses til et brag af en festival den 8.-, 9.- og 10. juni 2021.

 
Det vil betyde meget for festivalen, hvis du beholder din billet. Den gælder
nemlig automatisk til festivalen i 2021. Vi skal nok sørge for, at den bliver
overført, så du kan komme afsted til næste år, hvor vi lover dig et BRAG af en
festival. Det vil give festivalen en uvurderlig støtte - den kan vi godt bruge.  
 
Ønsker du at refundere din bestilling/billet, så kan du gøre det her. Du kan få
din billet refunderet frem til d. 1. juni 2020 – derefter vil den automatisk blive
flyttet til 2021.

Vi glæder os ufatteligt meget til at feste med jer alle sammen den 8.-, 9.- og 10.
juni 2021.

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til hvordan du overfører eller refunderer din bestilling/billet,
så kan du kontakte vores billetkontor:
Telefonisk: 8552 5566
Mandag til onsdag mellem kl. 10.00 - 14.00



Eller du kan sende os en mail, som vi vil besvare hurtigst muligt. 
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