Der er festival i byen - og det er nu på lørdag det foregår!!

Kom til Glejbjerg Festival - og tag naboen, venner og familie med.
Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til Glejbjerg Festival – en fredelig og hyggelig musikfestival for hele familien.
Det er ikke hvert år vi arrangerer festival, så benyt denne enestående chance til at mødes uforpligtende omkring musikken.
Nyd samtidig at vi faktisk bor et dejligt sted, hvor der er masser af frisk luft og skøn natur.
Musikken er omdrejningspunktet for Glejbjerg Festival, og der bliver masser af god musik, som vil give rigtig gode oplevelser på første
række, - for her er der tæt kontakt mellem musikere og publikum.
Musikprogram:
Musikken starter kl. 11.30 og spiller til omkring solnedgang.
Programmet er blevet rigtig godt, synes vi. Der er en variation mellem forskellige genrer af musik, og spænder fra pop, rock, folk, til country
og jazz. Der kommer professionelle musikere/bands som turnerer landet rundt, og andre som måske er på vej til det.
Alle som kommer er passionerede i forhold til deres musik, og vi ved at de glæder sig til at møde det supergode publikum som Glejbjerg
Festival er kendt for (det er rigtigt!!)
Til at lede os godt gennem dagen har vi vores trofaste konferencier: Heine Fricke

Program:
11.00
11.30
12.30
13.40
15.10
16.00
17.05
18.00
18.45
20.20

- Pladsen åbner
Trinity Trioen Mørk Øl
Bøje Knudsen
Denis McLaughlin + Mette & Børge Solkær
Mikkel Borre
Kabia
Monika Bigum
- Pause - Spisetid
Beatrio
Bound by Law

Glejbjergs seje Jazzband
Synger egne og kendte sange
Irsk/skotsk/nordisk folk
Ung loop-musiker
Upcoming band med Jacob Førgaard i spidsen.
Kendte 80’er og 90’er sange
Beatles-cover.
Country, bl.a. Johnny Cash klassikere

Tiderne er ca. tider. Ret til ændringer forbeholdes.
Billetter kan købes ved indgangen. Pris 150 kr.
Børn til og med 12 år - gratis adgang ifølge med voksne.
Praktiske oplysninger:
Festivalpladsen ligger bag Aastrup kirke - ved kirkestien.
Indgang fra Borgergade ved kirken. Ingen adgang fra Fåborgvej.
P-plads - over for kirken.
Drikkevarer må ikke medbringes, og hunde ingen adgang.
Glejbjerg Festival er et udendørs arrangement, men der er telte på pladsen, - så hvis det lunefulde danske sommervejr vil drille, kan man
komme i læ for vind og vejr.
Der vil være borde og bænke, så en siddeplads kan også findes.
Medbring dog gerne egen strand/have/festivalstol eller tæppe hvis du vil sidde på ”plænen”.
Husk varmt tøj, eller et tæppe til om aftenen hvor det bliver køligt.
For børn bliver der bl.a. hoppeborg og guldgravning.
På pladsen sælges:
Øl og vand, kaffe, sandwichboller, pølser, kage, is og slik m.m.
Forudbestilt mad - OBS:
Sidste chance for at købe mad/spisebilletter (bøf fra Hotel Glejbjerg) fra i Dagli’Brugsen er onsdag den 8. juni
Evt. SMS eller ring senest torsdag kl. 9.00 på 20406862. Aftensmaden serveres fra ca. kl. 18.00
Vi ses til Glejbjerg Festival!

Arrangør: Kirkestiens Støtteklub

