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Julehilsen
Kære alle I gode festivalfolk
Det er jo noget gråt og trist i disse tider, ja selv tv2 vejret og Peter Tanev har droppet
”hvidjulsbarometeret”. Men men det går nu mod lysere tider, dagene bliver længere og vi kan forhåbentligt
se ind i et 2021 med vacciner mod Corona.
Det har været et begivenhedsrigt 2021. Vilde Vulkaner blev omdannet til forening i starten af året og jeg
havde set frem til, sammen med alle jer, at lave den vildeste festival nogensinde. Vi skulle have
konsolideret os som forening både organisatorisk og ikke mindst økonomisk. Alt blev forandret da
Statsministeren lukkede store dele af samfundet ned og der blev forbud mod afholdelse af bl.a. Vilde
Vulkaner. Det var en både surrealistisk og underlig følelse jeg sad med den aften i april. Tiden gik med
aflysninger og dialog til alle der er involveret i afholdelse af Vilde Vulkaner. Langt de fleste af os så ind i en
sommer uden de gode oplevelser med masser af arrangementer rundt i det ganske land. Vi skulle pludselig
holde sommer på en helt ny måde.
En sommer uden Vilde Vulkaner er ikke en rigtig god sommer….
Heldigvis blev der besluttet en kompensationspulje til større arrangementer som ser ud til, at vi kan komme
helskindet igennem 2020. Der er stadig forhandlinger med musikbranchen og der kommer forhåbentligt
gode aftaler på plads i det nye år. Vores brancheorganisation Dansk Live har været et stort aktiv for både os
og alle vores kolleger ude i festivallandet.
Mange spørger jo til Vilde Vulkaner 2021.. Jeg er selvfølgelig ligeså spændt som alle andre. Vi ved ikke på
nuværende tidspunkt om der kan afholdes festivaler til sommer. Vi krydser hvad krydses kan og håber på
alt det bedste. Indtil vi er tilbage til et mere normaliseret samfund, må vi passe godt på os selv og hinanden,
så vi snart kan mødes til gode snakke, fællessang, krammere og masser af festivalplanlægning.
Herfra ønskes en kærlig og god jul samt et sikkert og godt nytår
Knus og kram
Frank

Tjek lige en hilsen fra ham der i ved nok:
https://1drv.ms/v/s!AvTKEPnrpCV5g2o14Tyf1-VwRAKV?e=d18N37

