september 2020

Nyhedsbrev

Kære alle
En sommer er gået uden sædvanlig fest, farver og festivaler. Vi bor og lever i et noget anderledes
samfund end vi er vant til. I sidste nyhedsbrev var der en genåbning af Danmark i gang og en
optimisme kunne spores. I tiden lige nu går det noget i den gale retning med flere smittede med
corona og regeringen strammer op med tiltag som meget gerne skulle skabe en forandring for os
alle. Med de nyeste anbefalinger om at begrænse social kontakt mest muligt, udskydes min
beslutning om at indkalde til styregruppemøder. Jeg havde planlagt at vi skulle mødes fysisk i
vores styregruppemøder i nærmeste fremtid. Det må vi desværre afvente. Det er jo besluttet at de
nyeste restriktioner er gældende til 4. oktober, forhåbentligt er der en forandring i anbefalinger og
restriktioner derefter. Vi må alle væbne os med både tålmodighed og samfundssind. I vil høre
nærmere straks efter 4. oktober.

Jeg er jo jublende optimist og er af den overbevisning, at alt er anderledes til næste sommer og vi
skal holde den vildeste festival nogensinde
Derfor forsætter arbejdet med planlægning
ufortrødent. Selvfølgelig med en masse forbehold i aftaler der indgås.

Billetsalg.
Som tidligere skrevet til jer, overførte næsten 10.000 billetter til Vilde Vulkaner 2021. 1.
september påbegyndte salget af de resterende billetter. Der er selvfølgelig lidt tøven fra
institutionerne og der er i skrivende stund solgt ca. 11.000 billetter. Det er besluttet at vi kan have
plads til 12.000 gæster, der er derfor stadig 1.000 billetter tilbage. Jeg var jo nok lidt kålhøgen
(gammelt dansk ord der betyder ”høj i hatten”) i sidste nyhedsbrev
. Men mon ikke de bliver
revet væk når Danmark er mere i normal tilstand.

Netværk.
Jeg er i meget tæt og kontinuerlig kontakt med flere af vore festivalvenner samt vores
brancheorganisation Dansk Live. Hele branchen står stærkt sammen og arbejder benhårdt på de
bedste vilkår for alle. Spillestederne er selvfølgelig ekstra hårdt ramt i øjeblikket og det er ikke en
nem tid for dem. Krydser hvad krydses kan for, at de overlever denne svære tid.
Hvis ikke vi rammes af aflysning, afholdes der seminar for festivaler og spillesteder sidst i oktober i
Aalborg og Nibe. Kenneth, Signe og jeg deltager. Der er meget at drøfte. Jeg vender retur med info
om dette.

Og så skal I lige har den her omgang nostalgi fra Klub Toppen tilbage i de gode gamle festivaldage
som holder top endnu:
https://www.youtube.com/watch?v=xkC1SqOfioM

De kærligste festivalhilsner
Frank

Sidst men ikke mindst er der en hilsen fra bestyrelsen:

Kære interne frivillige ved Vilde Vulkaner.

Sikke et mærkeligt og begrænsende år vi oplever. Coronaen rammer os alle og naturligvis også
vores dejlige festival.
Ingen Vilde Vulkaner festival, ikke de tusindvis af glade festivalbørn og ikke noget samvær for os
frivillige – det samvær som er en stor del af drivkraften for os.
Vi har taget flere skridt til en frivilligsammenkomst, men har endnu ikke turdet gennemføre det
grundet de restriktioner I alle kender. Vi lover, at der bliver en sammenkomst så snart, at det er
muligt. En sammenkomst hvor vi forhåbentlig kan bekræfte hinanden i, at vi alle er klar og tror og
håber på et brag af en Vilde Vulkaner Festival 2021!
I bestyrelsen er vi nu, i samarbejde med Frank klar med alle de formelle ting, som skal være på
plads i en forening. Vedtægter, ansættelsesbreve, budgetter m.m.
Vi er så langt, at vi nu tager hul på at tænke tanker om og diskutere kommende festivaler. Hvad
skal bare bestå fordi det er bedst, hvad skal der justeres på og hvad skal helt nytænkes? I den
forbindelse er vi også klar over, at der i lyset af corona-pandemien kan komme nye krav fra det
officielle Danmark.
Hvis I har gode ideer eller tanker om kommende festivaler er i mere end velkommen til at skrive
det i en mail til Frank. Vi lover, at alle jeres ideer vil bidrage til vores bestyrelsesarbejde.
Pas på jer selv til vi ses.

De bedste hilsener
Bestyrelsen for Vilde Vulkaner (Signe, Jesper, Malene, Mikkel og Nils)

