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Nyhedsbrev

Kære alle
Billedet ovenfor er ikke for at hælde sat i såret, men blot for liiige at huske alle på hvad der
venter os om et års tid
I denne weekend skulle vi alle have været i fuld gang med opbygningen af Vilde Vulkaner 2020.
Sådan skulle det ikke gå. Hele verden er i en meget anderledes og svær tid. Heldigvis ser det ud til,
at vi går bedre tider i møde og Danmark er godt i gang med genåbning.

I dag og i de kommende dage ville hele festivalpladsen summe af liv og forventningsfulde,
hårdtarbejdende frivillige. Lokumsvogne blive kørt ud, telte rejses, græsplæner kridtes op, tivoli
forlystelser sættes op, labyrint bygges, 5 km. hegn sættes op og skaber grænsen for vores ”hjem”
de næste mange dage, hoppeborge fyldes med luft, flere tusind t-shirt med festivallogo pakkes,
salgsboder fyldes med alt godt, crewarmbånd sættes på eksterne frivillige, tonsvis af mad gøres
klar til gæster og frivillige, radioer lades og testes, kilometervis af plaster bringes op fra kælderen,
kaffekander støves af, sofaer bringes ud af containermørket, lamineringsmaskinen overophedes,
100 tusindvis af kram og smil overskygger de gnidninger der altid opstår og binder os stærkere
sammen…………
Hold nu kæft hvor jeg savner jer alle sammen og ønsker at det hele bare var som det plejer.
Kontoret er igen åbent.
Festivalkontoret byder igen på gode snakke og varm kaffe. Er du sygdomsfri og venligsindet
,
kom gerne forbi vores festivalkontor. Jeg er der de næste par uger og igen fra 10 august. Det er en
god ide lige at give mig et kald, så du ikke kører forgæves. Selvom der er god tid til næste festival,
kan vi jo sagtens kaste os ud i refleksioner og overvejelser om Vilde Vulkaner 2021. Jeg ved I er
fulde af gode ideer.
Kompensationsordning.
Staten har vedtaget kompensationsordning for arrangementer som vores. Umiddelbart ser det
rigtig godt ud for os, langt de fleste udgifter dækkes og vi holder skindet på næsen. Det endelige
resultat vil først være afklaret senere på året. Desværre er hele branchen ikke omfattet, så der er
noget uro hos enkelte leverandører, særlig i musikbranchen. Det er alles håb at den samlede
branche tilgodeses og ikke kun arrangørerne. Forhåbentlig findes der en mindelig løsning for alle.
De er jer som vil nørde lidt ned i kompensationsordningen, kan læse meget mere på
virksomhedsguiden.dk
Billetsalg
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, tilkendegav næsten alle institutioner at de ville fastholde deres
billetter, efter vi overgik til forening. Noget vand løb der jo i åen efterfølgende og aflysningen
gjorde at alle institutioner skulle tilkendegive om de ønskede penge retur eller fastholde
billetterne til 2021. Vi var noget spændte på tilbagemeldingerne, da det ville få betydning for vores
likviditet. Rigtig mange institutioner ønskede heldigvis at overføre deres billetter til 2021. I alt
9700 billetter er overført.
De resterende billetter (vi øger antallet en smule til 12.000) sættes til salg den 1. september kl.
12.00. Flere nye institutioner har allerede forespurgt om billetter, så mon ikke jeg kan være lidt
stor i slaget (selvom det ligger mig fjernt) og håbe på endnu en hurtig udsolgt Vilde Vulkaner. Dog
inviterer jeg ikke tv til liveoptagelser. Det indslag fra sidste år, kan I stadig more jer over på
https://www.tv2east.dk/nyheder/05-07-2019/1930/vild-rift-om-billetter-til-vilde-vulkaner2020?autoplay=1#player
Og så ikke et ord mere om det

Efter sommer kan vi alle igen kaste os ud planlægning af Vilde Vulkaner 2021. efter I har ladet batterierne
op som aldrig før, laver vi sammen den vildeste og fedeste efter-corona Vilde Vulkaner. Ungerne skal få en
oplevelse de aldrig nogensinde glemmer.

I og jeres ønskes en dejlig og skøn sommer
De kærligste festivalhilsner
Frank

Og så lige det her dejlige tilbagekig:

https://www.tv2east.dk/nyheder/03-07-2019/1930/born-er-vilde-med-vilde-vulkaner?autoplay=1#player

