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Bandet The Mumes var blandt de artister, der torsdag spillede til et stortanlagt musikarrangement i
Landsbyen Sølund i Skanderborg. Foto: Joachim Ladefoged

Glæde i gaden til Sølunds musikfest
Landsbyen Sølund arrangerede torsdag Danmarks største covid-19-koncert for
udviklingshæmmede med støtte fra Sølund Musik-Festival

I Risskov tager vi Kyolic -25%

Af Kristian Korotayev
JP Aarhus

MaxiPharma

"De trænger til at blive luftet og få noget lys og glæde ind i tilværelsen."
Ordene kommer fra Lasse Mortensen, som er formand for Sølund Musik-Festival.
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SENESTE NYT
Tragisk dødsfald efter færdselsuheld:
Lastbilchauffør fik ildebefindende og kørte galt

LÆS OGSÅ
Viceborgmester giver Corona-koncert på bosteder

Glæde i gaden til Sølunds musikfest

Normalt er Sølund Musik-Festival noget af et tilløbsstykke hver sommer med over 20.000
deltagere over tre dage. I år bliver festivalen, som er verdens største musikfestival for mennesker
med udviklingshandicap, dog ikke til noget på grund af coronasituationen. Det skulle dog ikke
afholde Landsbyen Sølund fra at afholde en begivenhed som erstatning for den populære
musikfestival.

GuldBageren skifter stil og bliver til S.Brød
Skiltning skal minde om rygeforbud
Annonce

Risskov har fordel af Kyolic
MaxiPharma
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SPONSERET
Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber
Søren blev fyret –
Samlede klatgæld og fik
3.000 kr. ekstra om
måneden.

Countrybandet Bibbi og Snif, kendt fra blandt andet underholdningsprogrammet Danmark har talent, havde publikum
i deres hule hånd, da de spillede egne numre og klassikere som ”Jolene” for bosted nr. 2 i Landsbyen Sølund. Foto:
Joachim Ladefoged

I samarbejde med netop Sølund Musik-Festival arrangerede man derfor torsdag Danmarks
største covid-19-koncert for udviklingshæmmede. Hele fem bands spillede på samme tid fem
forskellige steder i landsbyen og skiftede imellem bostederne, så alle 15 boenheder fik en
koncertoplevelse. Det blev en begivenhedsrig formiddag, hvor der både blev sunget, klappet,
danset og hoppet på livet løs.

Mærk suset i verdens
metropoler

Annonce

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Det fedeste sted
Et af de bands, der brugte dagen i Sølund, var Bibbi og Snif. Her havde forsangerinden Bibbi
Jacobsen meget store forventninger til dagen og særligt til Sølund som spillested.
»Der er faktisk ikke noget bedre end at spille på Sølund. Der findes ikke noget, som står højere
på min liste. Der er en umiddelbar livsglæde og musikglæde, som bare syrer igennem alt, hvad
man laver her. Det er klart et af vores favoritsteder at spille. Det bliver så dejligt at komme ud og
møde de her mennesker,« siger Bibbi Jacobsen, der sammen med sin far udgør countryduoen
Bibbi og Snif.

Risskov har fordel af Kyolic
MaxiPharma
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LÆS OGSÅ

Læs alle vores
udgivelser på nettet.

Støtter Sølund-Musik F Kvikt af Per fra Kvikkerten

LÆS HER ›
Selv om de har lavet musik sammen i over 18 år, har de aldrig tidligere oplevet tider som dem, vi
befinder os i netop nu. Musikarrangementet i Sølund var derfor en kærkommen lejlighed til at
komme ud og spille deres musik for et oplagt publikum.

LOKALBILEN
Færre vil betale for
ønskenummerplader
pynt "Mors Dyt", "Ham selv" eller "O
Jante"....
Ingen må dø i en Volvo
fart Volvo har længe nævnt
selskabets vision om, at ingen...
Bilejerne kårer de bedste og værste
biler
tilfredshed Pilen peger den rigtige
vej for tilfredsheden...

Uge-Bladet Skanderb…
9363 Synes godt om

Synes godt om side

Der var festivalstemning og godt humør, da Landsbyen Sølund med støtte fra Sølund Musik-Festival, torsdag
arrangerede Danmarks største covid19-koncert for udviklingshæmmede. Foto: Joachim Ladefoged

Læs mere

Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

»Det er lidt kedeligt at være musiker i de her coronatider. Vi har været så heldige, at vi har været
ude og spille på nogle plejecentre og sprede lidt glæde. På den måde har det været nogle
anderledes ting, vi har været ude i, men vi savner at komme ud og møde og se publikum i
øjnene. Det er i dag jo en fantastisk mulighed for,« siger Bibbi Jacobsen, der i løbet af dagen fik
rig mulighed for både at spille selvskrevne numre, men også coversange som Dolly Partons
megahit ”Jolene”.

SENESTE DEBAT
Debat: Selvfølgelig skal der være folkeskole,
børnehave og vuggestue i De 7 Dale
Debat: Den lokale skole er afgørende for
landsbybørnene

Grillpølser og lagkage
Anne-Marie Kruse er til daglig leder af Landsbyen Sølund. Hun er idékvinde til dagens
arrangement og tog således selv fat i Lasse Mortensen, som er formand i Sølund Musik-Festival.
Sammen fik de på kort tid stablet dagens arrangement på benene.
"En dag som i dag betyder rigtig meget for beboerne i Landsbyen Sølund. Vi plejer at samles
hele flokken, men i dag gør vi det i enhedsniveau, så vi ikke blander os på kryds og tværs. Men
det at kunne gøre det i sådanne fantastiske rammer er simpelthen så dejligt," siger Anne-Marie
Kruse, der har oplevet beboere med oprejst pande i en ellers atypisk og vanskelig coronatid.

Debat: Flyt mindeanlægget til Vestermølle
Debat: Brugsforeningen Tryg er
boligspekulanter
Debat: Kritik af Skanderborg Kommunes
asfaltering

LÆS OGSÅ
Sølund Musik-Festival aflyser: Faren for en smitte-bombe er for stor

"Der er ingen tvivl om, at vi har savnet vores normale dagligdag. Mest af alt har vi savnet at få
besøg udefra. Dagen bliver lidt symbolsk i forhold til, at nu begynder det at vende, og vi kan lige
så stille vende tilbage til det, som vi kender," siger hun.
Dagen blev krydret med pølser på grill, kolde drikke og masser af kaﬀe og lagkage, så man
næsten fik fornemmelsen af at være på en vaskeægte festival.
Koncerterne gav store smil på læben blandt de mange tilstedeværende samt troen på, at alting
nok skal blive godt igen. Noget der på allerfinest vis blev symboliseret ved, da en beboer
pludselig greb mikrofonen og brød ud i duet med musikeren Thomas Vildmands fortolkning af
'Jeg ved en lærkerede'.
Sølund Musik-Festival vender tilbage med sit normale arrangement igen i 2021, hvor
festlighederne kommer til at vare fra 8. til 10. juni.
LÆS OGSÅ
Hvem er Skanderborgs rottemaler?

LÆS OGSÅ
Museet er taget på skovtur i Dyrehaven

Rene Dahlstrøm greb mikrofonen og sang med på ”Jeg ved en lærkerede” og ”Østre Gasværk” sammen med
musiker Peter Vildmand. Foto: Joachim Ladefoged
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Ny fodboldklub:
Hørning-All Stars

ANNONCE

Udbydere af
Forbrugs- eller
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privatlån, hvad er
afslører, hvordan du får forskellen?
den...
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Debat: Selvfølgelig skal
der være folkeskole,
børnehave og v...
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Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.

ANNONCE

Søren blev fyret – Samlede klatgæld og fik
3.000 kr. ekstra om måneden.
I 12 år havde Søren sin daglige rutine bag rattet i skraldevognen,
men som et lyn fra en klar himmel kom fyresedlen, og Søren
mistede sit job som skraldemand. Det havde store konsekvenser for
økonomien, der pludselig hang i en tynd tråd.

UGE-BLADET SKANDERBORG
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag

REDAKTIONEN ANBEFALER

Kommunen skyder
corona med pistoler

Tvillingefarmor har
selv prøvet turen

12-tals akademiker
fra Skanderborg
fortrød: "Man mente,
jeg var for dygtig til
at blive lærer"

Støtter Sølund-Musik
F Kvikt af Per fra
Kvikkerten
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Tragisk dødsfald efter færdselsuheld:
Lastbilchauffør fik ildebefindende og
kørte galt

Glæde i gaden til Sølunds musikfest

GuldBageren skifter stil og bliver til
S.Brød

Skiltning skal minde om rygeforbud

LilleNyhavn: Byggeherre tager nej'er fra
klagenævn alvorligt, men roligt

Ny fodboldklub: Hørning-All Stars

ANNONCE

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.
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Twitter advarer mod nyt Trump-tweet: Det
forherliger vold

Stjernen laver en Bendtner: Det er uvirkeligt!

Williams overvejer at sælge Formel 1-hold efter
underskud

Ung sangerinde kritiserer TV 2 og Sony Music: I
har stjålet min sang
Radio Louds medejere skal under opsyn for mulig
snyd

Bil bragede ind i forretning: Troede det var en joke
Missede sit fly: Kostede 940.400
Sælger sin sjæl
Advarsel: Giftige frø dræber heste

Tysk Fassbinder-stjerne er død
Roald Als: En mand, der hver dag bruger tid på at
fjerne mælkebøtter fra sin græsplæne, er så langt
ude, at der ingen grund er til at høre på ham
Corona giver største nedtur i dansk økonomi siden
finanskrisen
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skal vise samfundssind og komme med et positivt
svar i dag«
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