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Som følge af situationen med coronavirus og COVID-19 er det blevet
besluttet at udsætte Sødisbakke Festivalen i Mariager 2020 til næste år.
Med de seneste retningslinjer fra Regeringen bliver der ingen store
festivaler og koncerter sommeren over, og det er også stadig uvist, hvor
mange man må forsamles efter den 1. september 2020. Derfor har
Sødisbakke Festivalforening valgt at udskyde årets Sødisbakke Festival til
næste år.
Sødisbakke Festival er en festival for voksne med udviklingshæmning – en
udsat målgruppe, hvor det vigtigste er at tage hensyn til deres sundhed og
sikkerhed:
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”Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi må udsætte årets festival, for
det er et højdepunkt på året for mange af beboerne på Sødisbakke og for
de gæster, der kommer udefra. Men vi vil ikke risikere at udsætte beboere
eller deltagere for smittefare, og derfor ser vi os desværre nødsaget til at
udskyde festivalen i år”, fortæller formand for Sødisbakke Festivalforening,
Jane Grøn.
Sødisbakke Festival åbner igen for teltdørene i september 2021.
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