Bålhøjfestivalen
Hele musikprogrammet
I sidste nummer af Lokalbladet løftedes lidt af sløret for musikprogrammet på årets Bålhøjfestival.
Her følger hele programmet, som
har et stærk nordjysk præg.
Sammen med Barbara Moleko står
nemlig aalborgensiske Jonny Hefty
& Jøden samt vendelboen Ib
Grønbech øverst på plakaten.

to rappere giver hinanden og publikum en ordentlig omgang røg.
Jonny Hefty og Jøden har deres
helt egen, legende stil med masser
af spøjse historier og skarpe ordvekslinger. De to charmerende
drengerøve formår derfor med
deres selvironiske distance at fastholde publikum i deres skæve univers.
Allerede tilbage i
marts kunne festivalen løfte sløret for
det sidste hovednavn. Det er således
Barbara Moleko, der
fuldender trekløveret
af hovednavne. Efter
hendes optræden i
efterårets ”Toppen
af Poppen” har

60-årige Ib Grønbech er vokset op
i Hirtshals, hvor han i mange år
arbejdede med musik inden en forrygende solokarriere tog fart i 1985
med udgivelsen af debutalbummet
”Så går tiden med dét…”, som
solgte mere end 25.000 eksemplarer. Efter en længere sygdomspause er den nordjyske komiker og
sanger tilbage og klar til endnu en
tur på landevejen, og i år går vejen
forbi Bålhøj. Ib Grønbech siger:
”Jeg kan kun skrive sange ud fra
noget, som jeg selv har oplevet. Så
man kan roligt regne med, at jeg
konstant står på lur bag hækken
for at følge med i, hvad der foregår. I mine tekster trækker jeg en
del på hændelser og stemninger
fra min barndom og ungdom. Og i
hele min måde at gå til musikken
på, er jeg nok noget af en nostalgiker… og så ender det altid med at
blive sjovt”. Det er dermed lagt op
til både en musikalsk og underholdende eftermiddag, når Ib
Grønbech indtager den Store
Scene.
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Lidt kærligt er Jonny Hefty & Jøden
blevet kaldt Danmark svar på
Waynes World. Der er dømt drengerøvsrock og teenage-rap, når de
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Barbara
Moleko
fået sit
store gennembrud
er lige nu
en af landets mest
populære
sangerinder.

Udover de tre hovednavne byder
festivalen i år også på et af landets
største navne indenfor countrymusikken, idet Ester Brohus gæster
festivalen. Ester Brohus er oprindeligt fra Hjørring og sætter dermed
yderligere en streg under den stærke nordjyske profil på årets festival.
På plakaten er yderlige Brønderslev
Harmoniorkester, Helikoptermyg,
Vintage Affair samt blues-duoen
Franck White og Christian Frank.
Traditionen tro præsenterer festivalen også vinderen af konkurrencen
”Byens Bedste Band”.
Anders Bang Andersen

Hjælpere søges
Forberedelserne til dette års festival er i fuld gang, og vi har igen i år været så heldige, at mange forlængst har tilbudt sig som hjælpere i boderne eller praktiske hjælpere før og efter festivalen.
Der er dog fortsat åbent for, at man kan melde sig som hjælper. Det drejer sig om minimum 3 timers arbejde, men
gerne mere. Til gengæld får man gratis entré til festivalen og desuden årets flotte festival T-shirt, der matcher årets
festivalfarve: lilla.
Der er brug for hjælpere følgende steder:
2 personer i Vaffelboden kl. 23-02.
2 personer i slik- og popcornsboden kl. 20-23.
2 personer som kontrollører i området mellem ranch og festplads kl. 14-18.
Der er også brug for hjælpere til oprydning søndag 9/8. Der vil både være behov for hjælpere med mange kræfter,
men også for nogle, som kan hjælpe med mindre fysisk krævende opgaver. Nogle møder meget tidligt søndag
morgen, mens andre først møder senere på formiddagen. Der er mulighed for individuelle aftaler.
Hvis du har lyst til at blive en del af holdet omkring festivalen, så meld dig inden ret længe til Mette Boye, mailadresse: boye-jensen@mail.dk, tlf. nr 29 67 38 32.
med venlig hilsen
Det hjælperansvarlige team
Chalotte Søgaard og Mette Boye

Fakta om Bålhøj
Festival
Bålhøj Festival finder sted i skoven på
Bålhøj i Øster Brønderslev lørdag 8.
august.
Festivalen byder på en helt unik oplevelse
for hele familien. Det er en festival med
musikalsk kant og bred smag, hvor der
samtidig er plads til, at hele familien kan
hygge sig i de grønne omgivelser.
Festivalen finder i år sted for 8. gang.
Sidste år besøgte mere end 2.000 gæster
festivalen.
Billetter koster kun 200 kroner og kan
købes ved SPAR Øster Brønderslev, i
Børneshoppen Brønderslev samt på
www.billetlugen.dk
frem til 2. august.
Derefter kan de kun købes ved indgangen, og så koster de – stadig kun – 250
kroner.
Børn under 12 år kommer gratis ind sammen med voksne
Ranch-området er et vigtigt
element på Bålhøj! Læs mere om den i
Birgit Dinesens artikel på næste opslag.
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Fowli Ranch
Bålhøjfestivalen er en familiebegivenhed med vidtfavnende musikalske tilbud.
I modsætning til de fleste andre musikfestivaler er der på Bålhøj særligt fokus på GRATIS aktiviteter for børnene om
eftermiddagen.
Konceptet er velkendt for de mange gæster, der har deltaget i flere - eventuelt alle - år, men da der jo heldigvis er
tilflyttere og nybyggere i vores område, er her lidt info.
Neden for musikpladsen etableres hvert år Fowli Ranchen, som er et Eldorado for børn og barnlige sjæle, der kan
deltage i de GRATIS aktiviteter den 8. august mellem kl. 14 og 18. Cowboys, indianere, hestefolk og spejdere fra
KFUM-Hallund opbygger pladsen, hvor alle er velkomne.
I år bygger Hallundspejderne den fedeste og hurtigste glidebane, og man kan hygge sig ved bålet med snobrød
og andet. Under voksen-guidning kan børnene øve sig i bueskydning og øksekast. Hallundspejderne slår deres lejr
op allerede dagen før, hvor de indtager området og sover i bivuak.
Indianerstammen indvier i år den nybyggede permanente træ-tipi, som bl.a. er finansieret af salget af året julekalender i Øster Brønderslev.
Vi har ofte haft besøg af en tålmodig
malkeko, der villigt leverer håndmalket mælk, og i år påtænker vi simpelthen at gå økologisk!
Heste i alle størrelser har lige fra starten haft hjemme på Ranchen. På
den store fold kan store og små få
alle de trækketure, man orker på
små, mellemstore ponyer og en
kæmpestor indianerhest, efter at de
søde cowgirls har fundet den helt
rigtige hjelm til hver rytter. Rundt på
pladsen kører cowboyparret Birte og
Leif fra Serritslev rundt med deres
seje Shetlandsponyer for vogn.
I en lille fold er der "My Little Pony"miljø med klappe/strigleponyer med
føl.
Endelig er der "Shuttle-Hestevogn"
med to Tinkerheste (sigøjnerheste).
Hver hele time kan man stige på
hestevognen ved SPAR-Købmanden
og få en køretur gennem Buurholt
Skov for til sidst at blive læsset af på
Bålhøj.
Oppe på pladsen lyder også tonerne
fra de syngende cowboys, der bidrager til den helt rigtige stemning.
Vi håber naturligvis på godt vejr,
men skulle der komme lidt vand, har
det vist sig, at de børn, der besøger
Bålhøj, er gjort af et godt stof og
holder ud!
Birgit Dinesen
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BYENS BEDSTE BAND
Siden plakaten blev
trykt, er vinderen som
Byens Bedste Band
2015 blevet kåret.
Det blev Emilie Fridlev
Thomsen, der med sit
band vandt konkurrencen og kan opleves på
Bålhøjfestivalen.
Hun optrådte sidste år
som forsanger i
The Blue Vibes, der var
blevet Byens Bedste
Band 2014

Helikoptermyg

Franck White og Christian Frank

Brønderslev Harmoniorkester

Vintage Affair
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