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MEST LÆSTE
Corona kan koste Sølund Musik-Festival livet
Udligningslussing er en realitet: Skanderborg
skal af med 42,8 mio. kr. i udligningslotteriet
Designerting stjålet fra bolig i Firgårde
Så kom maj: Ishuset er åbnet midt i Gl. Rye
Cyklist ramt af svingende bilist
Indbrudstyve knuste rude og rykkede i stort TV
Sølund Musik-Festival aflyser: Faren for en
smitte-bombe er for stor

Sølund Musik-Festival bliver ikke gennemført i år. Tilgengæld planlægges et brag af en 35-års jubilæumfest i
juni 2021. Arkivfoto

Sølund Musik-Festival aflyser: Faren for en
smitte-bombe er for stor
Fejringen af 35-året for Verdens største musikfestival for udviklingshæmmede
udskydes til juni 2021

SENESTE NYT

Af Grethe Bo Madsen

Enige om fase 3: Forsamlingsforbud hæves

Sølund Musik-Festival har i dag besluttet endegyldigt at trække stikket til årets festival, der
skulle have været en festlig markering af 35-års jubilæet. Den fejring er nu udskudt til 8.-10. juni
næste år.

En lys idé: Kommunen skifter 1622 elpærer til
LED
Genåbning: Fra på mandag kan du dette igen

"Vi forsøgte at sikre festivalen i år ved at flytte den til september, men det har desværre vist sig
ikke at være tilstrækkeligt," konstaterer festivalleder Lasse Mortensen
"Faren for at vi kan blive startskuddet til en stor stigning i smittetrykket, så udsatte og skrøbelgie
borgere bliver smittet og mange med alvorlig sygdom til følge, samt risikoen for at vores gæster
smitter andre, når de drager hjem efter tre dages fantastisk fest, er alt for stor," forklarer
festivallederen.

Det forsømte forår: "Det skulle jo være den
bedste tid i vores liv"

Mange har bombarderet festivalkontoret med henvendelser, for at få et vide, om festivalen ville
blive gennemført, og ifølge Lasse Mortensen vil aflysningen gøre mange af festivalens trofaste
deltagere ulykkelige.
LÆS OGSÅ
Corona kan koste Sølund Musik-Festival livet

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

Ulykkelige gæster
"Alle omkring festivalen bliver ulykkelige. Bunker af telefonopkald til kontoret og bunker af mails i
vores indbakke vidner om, hvor meget denne festival betyder for os alle sammen. Men vi må
ikke sætte de knap 25.000 gæster og vores 2500 frivilliges ve og vel på spil. Det vil være dybt
uansvarligt. Vi skal have fokus på ansvarlighed og samfundssind," understreger han.

SPONSERET
Standarder styrker den
grønne omstilling

Sølund Musik-Festival blev fanget som en lus mellem to negle, da statsministeren aflyste
festivaler og arrangementer frem til slutningen af august. For at være på forkant med udviklingen
havde festivalledelsen nemlig besluttet at rykke datoen for festivalen fra juni til starten af
september.

Nu rammer trend også
haven: All inclusive for
haveredskaber
Corona-krisen skaber ny,
digital innovation

Det skulle vise sig at give bagslag, fordi festivalen dermed ikke var omfattet af påbuddet om at
aflyse, og derfor heller ikke umiddelbart kunne få del i hjælpepakker til festivaler. Derfor stod
festivalen til at skulle bære det økonomiske tab ved en aflysning helt alene. En situation, der
kunne have kostet festivalen livet.

Søren blev fyret –
Samlede klatgæld og fik
3.000 kr. ekstra om
måneden.
Mærk suset i verdens
metropoler

Verdens største musikfestival for udviklingshæmmede har en trofast deltagerskare. For dem er festivalen årets
absolutte højdepunkt. Arkivfoto: Christina S. Johansen
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Læs alle vores
udgivelser på nettet.

Sølund takker: Det gør en kæmpe forskel at blive værdsat

LÆS HER ›

Får del i hjælpepakke
LOKALBILEN

"Vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, at en aflysning af festivalen var det eneste rigtige. Vi
kunne ikke melde en status ud, da vi ikke kunne få politikernes ord for, at vi var dækket ind af
hjælpepakkerne, når festivalen var flyttet fra juni til september. Nu er garantien kommet fra
erhvervsministeren, og derfor kan vi melde en aflysning ud," oplyser Lasse Mortensen.

Kinesisk elbil rykker tættere på
Danmark
MOTOR Danske bilister får snart en
ny mulighed for at...

"Vi satser i den grad på at lave et brag af en fest i juni 2021. Vi kan ikke love at
musikprogrammet er fuldstændig det samme, men vi bestræber os på at få flest mulig med over
fra den planlagte festival i 2020 til 2021. Planen var, at D-A-D, JUNG, Alphabeat, Medina, Burhan
G., Birthe Kjær & The Feel Good Band, Kandis og 25 af Danmarks bedste live bands skulle have
gæstet festivalen. Bøﬀerne, øllerne og pølserne er til gengæld ikke de samme, dem skal vi nok få
udskiftet til 2021," lover festivallederen.

Ny høj Opel bliver elektrisk
MOTOR Der bliver arbejdet på alle
fronter hos Opel, der...
Bilfabrikkerne er så småt på vej i
gang igen
MOTOR Efter at have ligget
underdrejet i flere uger er de...
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Standarder styrker den grønne omstilling
Regeringen har spurgt erhvervslivet, hvad den grønne omstilling
kræver. Svaret er klart: Miljømærker og standarder er væsentlige
værktøjer, hvis Danmark skal nå sine klimamål.

ANNONCE

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.

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

ANNONCE

Corona-krisen skaber ny, digital innovation
Den globale pandemi, som lige nu ruller over hele verden, tvinger
erhvervslivet til at speede sin digitale modenhed op. Men langt fra
alle klarer det lige godt.
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En lys idé: Kommunen skifter 1622
elpærer til LED

Genåbning: Fra på mandag kan du dette
igen

Det forsømte forår: "Det skulle jo være
den bedste tid i vores liv"

Corona-krise fik Louise Juhl til at skrive
digte

Debat: Når ens datter bor på et botilbud
i disse coronatider

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.

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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Debat: Forkert fokus i kommunens
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Designerting stjålet fra bolig i Firgårde

Kurt Westergaard udstiller coronaværker på Galleri Art Expo

Indbrudstyve knuste rude og rykkede i
stort TV

Debat: Rene arbejdspladser betyder
mindre sygdom blandt personalet i
vores institutioner

Debat: Skolestruktur – husk helheden

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

Det er smukt at hjælpe...
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tid i vores liv"

Lastbil kørte galt på motorvejen i nat
Så kom maj: Ishuset er åbnet midt i Gl. Rye

Corona-krise fik Louise Juhl til at skrive digte
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Indbrudstyve knuste rude og rykkede i stort TV

Politiet advarer mod elendige håndværkere

Sølund Musik-Festival aflyser: Faren for en smittebombe er for stor

Ups: Bilist overtrådte den samme lov to gange på
en halv time

Designerting stjålet fra bolig i Firgårde

Se billederne: Hundredvis af mennesker sagde
farvel til Yahya Hassan

Trafikuheld: Overhaling af lastbil gik galt

POLITIKEN SENESTE NYT

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Superligaens sultne tophold glæder sig: Nu er der
tændt et stort lys for enden af tunnelen

Medie: Nu taler Klopp og Mbappé sammen

Ny stjernebil fører sig frem til både familier og
firmabilister

Debat: Forkert fokus i kommunens annonce

Skoleledernes formand: For de store elever
fortsætter fjernundervisning formentlig delvist
Organisationer vil gavne turisme og cyklisme:
Akutpulje på 100 mio. skal fremme cykelturisme i
landdistrikterne

Weekendens bedste vinkøb

Genåbning: Enighed om fase 3 og 4

Mand anholdt i drabssag på norsk milliardær-frue
Trusler og skilsmisser: Her er 'Boten Anna'-stjernen
i dag
Lillian: - Han elsker mig ikke mere

Kommentar: Den gule omfavnelse kan
fodboldfolket kun tage smilende imod

Overrasket Mads Langer: Går viralt verden over

Få overblikket her: Folketingets partier er klar med
fase 3 og 4 i genåbningen
Mens Poptillægget var på ferie: Yahya Hassan,
'Normal People', Fiona Apple og Absolute Musicgate

To danskere udtaget til OL næste år
Ny genåbnings-aftale: Sådan bliver fase 3 og 4

Ishockeyboss om dansk VM-værtskab: Det ligner
2025
Indien evakuerer borgere af frygt for nyt dødeligt
gasudslip
Rapperen Ty er død efter flere ugers kamp mod
coronavirus
To danske maratonløbere er udtaget til OL næste
år
Trump: Flynn er uskyldig og en stor helt
Rapport: Nedlukninger skaber angst hos mange
børn

Justitsminister renser en af Trumps mænd og
ryster USA's retssystem
Brand udvikler kraftig røg på Nørrebrogade i
København
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