
Vi mødes på
Bålhøj 13. august

Vi er godt i gang med planlægnin-
gen af dette års Bålhøj Festival, der
afholdes lørdag 13. august fra kl.
14 til midnat.

Vi har fået en del erfaringer fra de
første tre festivals. Vi har i år udvi-
det styregruppen med Kim Sloth
og Jesper Albrectsen, der er trådt
ind i Borgerforeningen. 
De vil op til festivalen overtage en
del af mine funktioner, hvilket er
en naturlig konsekvens af, at jeg på
generalforsamlingen i marts træder
ud af borgerforeningens bestyrelse.

Når vi når frem til årets festival, har
vi lavet en drejebog, som vil gøre
det nemmere at overtage forskelli-
ge funktioner i forbindelse med
planlægningen og afholdelsen af
den årlige Bålhøj Festival, der også
når uden for vores lokalområde –
festivalen skal dog fortsat primært
være en god oplevelse for borger-
ne i og omkring Øster Brønderslev.

Så reserver allerede nu lørdag 13.
august, hvor der på to scener vil
være varieret musik på fra kl. 14 og
hen over midnat, hvor vi slutter
med dansemusik i teltet. 

Vi vil opfordre dig til allerede nu at
invitere venner og familien til en
hyggelig dag på Bålhøj. Svært at
forestille sig, at man andre steder
kan få så meget musik og hygge til
så rimelige priser, som på
Danmarks hyggeligste Festival i
ØB. 

De fleste musiknavne vil blive
offentliggjort i april – musikgrup-
pen har på nuværende tidspunkt
mange spændende kontakter, der
lover godt for den musikalske kvali-
tet på årets festival.

Borgerforeningen forventer, at de
praktiske arbejdsopgaver omkring
festivalen stort set vil være på
plads, inden vi starter forsalget af
billetter omkring 1. juni. 

Har du gode ideer til
forbedringer til årets
Bålhøj Festival, må du
gerne sende en mail til
os - Mette Boye på
boye-jensen@mail.dk
og Henrik Jensen på
henrik@10mb.dk

En stor opfordring til
alle vores lokale bor-
gere om at møde op
på Bålhøj 13. august
sammen med venner
og familie til enhyg-
gelig dag for alle 
generationer!

Mette Boye & 
Henrik Jensen 
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