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Festival-
billetter 
sælges
Også i år er der mulighed
for at gøre en god handel
ved at købe billet til
Bålhøj Festival 2010 i god
tid. Prisen er i forsalg kun
75 kroner, og for det
beløb har man mulighed
for at få 10 hyggelige
timer med god musik og
underholdning i skoven i
Øster Brønderslev, lørdag
14. august kl. 14-24. 
Billetter sælges fra først i
juni i Spar i Øster
Brønderslev og i
Børneshoppen, Bredgade
18-20 i Brønderslev. 
Folkene bag festivalen vil
være til stede i Algade
(overfor slagter Krabbe )
til Open by Night i
Brønderslev torsdag 5/8,
hvor vi vil lave al den
reklame, vi kan for arran-
gementet og vi vil også
sælge billetter. 
Forsalget slutter lørdag 
7. august. 
Billetter, der købes ved
indgangen på festival-
dagen koster 100 kr. 
Børn under 12 år har 
gratis adgang.
I lighed med de øvrige år
er det tilladt at gå til og
fra pladsen dagen igen-
nem, idet alle festival-
gæster får et armbånd på,
som blot skal fremvises,
når man går ind igen. 
Belært af de sidste 2 års
erfaringer med såvel gra-
tister som gæster, der selv
har medbragt drikkevarer,
har vi i år set os nødsaget
til at indhegne pladsen og
indføre kontrol af lommer
og tasker ved indgangen.

Mette Boye

Bålhøjfestivalen 2010 - Fowli

The Blue Van på
Bålhøjfestivalen
The Blue Van præsenteres som et af
de bands, som igen i år skal gøre
Bålhøjfestivalen til en fed oplevelse.
Sidste år ”væltede” TBV alle omkuld
med deres vitale retrorock. Derfor var
der ikke tvivl i vores sind. Vi måtte
igen booke dette band for Fowli
2010, og vi har været heldige, for
aldrig har TBV været så eksponerede
som nu.
I øjeblikket er TBV på en længere tour
rundt i Europa og ud fra kommenta-
rerne at dømme, er europæerne vilde
med dem.
Ydermere har TBV indspillet en ny CD
og er i gang med at mixe/færdiggøre
materialet. Bandet oplyser, at de ikke
har en dato for udgivelsen endnu. Vi
glæder os til at præsentere det lokale,
men meget globaliserede TBV.
Det øvrige varierede program ser
sådan ud:. Som start på festivalen vil
børn fra BAS synge sange fra musica-
len Bølle-Bob. Bålhøjfestivalen har
lavet en aftale om, at Byens Bedste Band Streaming Dreams optræder på store scene.
På den måde ønsker vi at støtte lokale  upcoming bands.  Schwåmpis Venner er gen-
dannet, og publikum kan glæde sig til at bandet lægger sin irske sjæl over pladsen.
Det kan kun blive hyggeligt. Lokale mænd med det kryptiske navn Helikoptermyg vil
ved aftentide og måske til aftensmaden indvie os i alle de bedste kompositioner fra
Allan Olsen. Vintage Affair med sangerinden Mette Rask i spidsen vil først på aftenen
med klar rock, fyre op under publikum 
Når mørket har sænket sig over pladsen, vil ”ørkenfræs” med Bagdad Beat få os op at
danse. Bandet har det sidste år spillet mange koncerter rundt omkring i Danmark,
bl.a. spillede de for nylig til indvielsen af Kulturvæggen på Kongens Nytorv i
København. Alene i maj måned skal bandet spille 9 koncerter, og publikum kan for-
vente en energiudladning, som sikkert vil få festivalpladsen til at koge.
Som de tidligere år er der musik på to scener, og teltscenen vil i år blive udvidet. Her
præsenteres bl.a. den lokale sangerinde Sanne Christiansen og Asbjørn Christiansen
samt den hollandske Petra Westra, som med sit Norah Jones-agtige udtryk sandsynlig-
vis vil glæde mange. Til natbal i teltet er vi glade for at præsentere Par 2 med Malthe
fra Rockmaskinen. De lukker festivalen med bluegrass, ragtime, rock og country. 

Der bliver trængsel i skoven på Bålhøj. Reserver allerede nu den 14. august og måske
dagen efter. Fowli letter, og der bliver fest.

Peter Westmark

Lørdag 14. august 
kl. 14-24

Bagdad Beat

Par 2

The Blue Van
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Fowli-festivalen er for 

hele familien!
Mens festivalgæsterne følger det varierede musiktilbud med
noget for enhver smag og alder, byder Ranchen på den
gamle boldbane på Bålhøj på GRATIS aktiviteter for børn,
unge og voksne ledsagere, når entreen til festivalen er
betalt.
Kom og find din indre cowboy i det hyggelige ranch-områ-
de. Lyden af cowboysange ved bålet lokker dig ned, hvor
der dufter af heste og ko.
Du kan ride på heste i forskellige størrelser og westernfolke-
ne hjælper dig med at finde en ridehjelm i den rette størrel-
se. Du kan komme ud at køre i hestevogne på de hyggelige
grusveje rundt omkring Bålhøj og du kan komme tæt på en
klappeko, som også må malkes. Sidste år var der over 120
små og store mennesker, der malkede - og drak frisk varm
komælk!
Hos spejderne kan man bage snobrød og få en hyggelig
snak  og i år har spejderne en udfordrende svævebane klar
til alle, der tør! En hoppeborg er der skam også på ranchen,
og den er naturligvis bygget af halm.
Man kan blive malet i ansigtet - måske som en indianer 
og man kan også selv forsøge at lave et flot festivalmaleri.
Så når du står på Fowli-festivalen og ser konferencieren
Martin iført cowboyhat og hest, så ved du, at der er aktivi-
teter på ranchen! Følg skiltene - men pas på gribbene....!

Birgit Dinesen

Ranch-Rim
I lighed med sidste års festival har Birgit Dinesen været i
gang med rimerierne. Sidste år blev det til en sang, der kan
ses på Borgerforeningens hjemmeside og denne gang er
det blevet til nogle gode rim om aktiviteterne for børn på
Fowli’ Ranch:

Vil du hjælpe os?
Sådan lyder overskriften på de tilmeldingssedler
som de seneste uger har været at finde ved kassen
i Spar. 

Vi oplever, at Bålhøj Festivalen bliver større år for
år, og dermed er der brug for mange hjælpere. Vi
håber, at også mange mænd melder sig som hjæl-
pere, især før og efter festivalen, da der er en del
tunge opgaver på disse dage. Vi er helt afhængige
af hjælp fra lokalbefolkningen, hvilket vi heldigvis
plejer at få i meget høj grad.

For nogle er det allerede ved at blive en tradition,
at de har en vagt i den samme bod hvert år og
helst også i samme tidsrum som de plejer!

I år har vi valgt allerede at starte med det prakti-
ske arbejde onsdag 11/8, idet festpladsen skal
klargøres. Der skal bl. a. opstilles hegn om plad-
sen, og toiletvognene skal på plads. 
Torsdag 12/8 gælder det de mange telte, der skal
placeres på hele pladsen, og desuden skal scenen
stilles op denne dag. 
Fredag 13/8 starter de, der har taget en fridag,
allerede kl. 10, da der bl. a. skal hentes borde og
bænke, og ranchen skal etableres. Også boderne
klargøres denne dag. Der er brug for hjælpere
hele dagen, så man kan sagtens møde op senere
på dagen og give en hånd med, hvis det passer
bedre. 
Lørdag bliver der brug for rigtig mange hjælpere i
hhv. mad-, drikke- og slikboder. Denne dag er der
i perioden kl. 13.30 - 02 brug for hjælpere, som
vil tage vagter af 3-4 timers varighed.

Som noget nyt vil der i år være 2 ølvogne, hvorfra
der bl.a. sælges fadøl, og der vil være et lokalt
madlavningshold bestående af 4 rutinerede kvin-
der, som sørger for, at udbuddet af varme retter
bliver større i år. 
Søndag kl. 10 gælder det så oprydning på plad-
sen, så skoven atter kan komme til at ligne sig
selv. Heldigvis har vi de to sidste år haft mange
hjælpere ”dagen derpå”. Foruden oprydning bli-
ver der nemlig også tid til at drikke en kop kaffe
og få et rundstykke samt snakke om gårsdagens
oplevelser.

Udover på sedlerne i Spar er det også muligt at
melde sig som hjælper på mailadressen: boye-
jensen@mail.dk eller ved at ringe på 29 67 38 32.

Som tak for indsatsen får hver hjælper en ind-
gangsbillet samt et måltid mad efter eget valg
under festivalen.

Mette Boye

Far, mor og ”besser”
vi i vognen læsser
Bag et brød ved spejderbål
og prøv at se, om du kan tål’
En vældig tur i svævebane,
mens du flyver som en svane
Og hop i borg med halm og hø
Stil jer bare op i kø
Slut så med et lille hvil
og lyt til cowboysang med stil
Ved bålet synges præriesange
hvad mer’ kan man forlange?

Vi har en ranch på Fowli
og den er ikke towli
VELKOMMEN børn fra øst og vest
til duft af ko og hø og hest
Helt gratis kan du finde:
Din cowboy inderst inde
Rid en tur på søde heste
malk en ko og prøv at teste:
Frisk fra yver er i toppen -
smag det selv i mælkekoppen
Kør en tur i hestevogn
rundt i vores smukke sogn.

Birgit Dinesen


