Fowli 2011
Øster Brønderslev Borger- og Musikforening præsenterer
Bålhøj Festival ‘11 - Lørdag 13. august kl. 14

Køb billet
i forsalg
– og spar penge
Der sælges billetter til årets festival
i Spar i Øster Brønderslev og i
Børneshoppen, Bredgade 18-20,
Brønderslev.
En billet, købt i forsalg, koster 100
kr. Læs andetsteds på disse sider,
hvor meget du får for dette beløb.
Forsalget slutter søndag 7. august.
Billetter, der købes ved indgangen
på festivaldagen lørdag 13. august,
koster 140 kr. Børn under 12 år har
gratis adgang.
Mad og drikke må ikke medbringes.

Festival Menu
Ligesom sidste år vil Jan Jæger og
hans dygtige team stå for tilberedning af en lækker menu bestående
af forskellige slags kød, kartofler og
salater. Serveres til aften.
Menuen sælges til en yderst rimelig pris, så der er ingen grund til
selv at skulle i køkkenet denne dag.
Menu og pris vil fremgå af stander
i Spar op til festivalen.
Desuden vil der hele dagen og
aftenen igennem være salg af pølser og brød, vafler, popcorn og slik
fra de mange boder på festivalpladsen.
Fra de 2 vogne vil der være mulighed for at få slukket tørsten med
fadøl, vin eller sodavand.

Få mere at vide
om Bålhøjfestival
Følg med på Facebook siden
”Bålhøjfestival” og få løbende flere
informationer om Fowl`i, der i år
skal flyve for 4. gang. Tryk ”synes
godt om”, så dine venner, der
endnu ikke kender festivalen, også
får chancen for at klikke sig ind på
siden.
På forsiden af Oplandsavisen vil der
i ugerne 24, 25, 30 og 32 være
reklame for festivalen, og der følges op med en artikel i avisen i de
samme uger.
Folkene bag festivalen er atter med
til Open by Night i Brønderslev,
torsdag 4. august, og her sælges
ligeledes billetter. Der gøres bl. a.
reklame for den fantastiske og helt
unikke ranch, idet Birgit Dinesen
medbringer en af sine heste, og
det plejer at være noget af et trækplaster.
Sidst, men ikke mindst, vil man
også kunne møde nogle festivalfolk
i Spar i week-end’en før festivalen,
og også her vil man kunne få en
snak om, hvad der tilbydes på årets
Bålhøjfestival.

Bustransport
efter festivalen
Som et nyt tiltag arbejdes der på at
kunne tilbyde bustransport efter
festivalen, og der vil blive 2 ruter –
den ene bus kører mellem Øster
Brønderslev og Brønderslev og den
anden mellem Øster Brønderslev
og Dronninglund.
Billetprisen er endnu ikke fastsat.
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Mette Boye

Rødhuderne
kommer !
Ét af Bålhøjfestivalens særkender
er de mange gratis aktiviteter for
børnene på Ranchområdet ved
den gamle boldplads/Sankthanspladsen. Aktiviteterne indbyder
til, at børn og unge er selvaktive.
I år starter skolebørnene om
mandagen efter Bålhøjfestivalen,
så det er helt naturligt at give
børnene nogle dejlige timer efter
sommerferien i selskab med de
andre kammerater, inden skolen
venter.
Kom i god tid, når løjerne i cowboylejren starter klokken 14, og
kast jer ud i hestevognskørsel
med heste i flere forskellige størrelser - og fart. Rid på hestene i
folden, malk en ko, bliv spejder
for en dag ved bålet og prøv
deres vilde svævebane, hop i den
skønne halmborg, lyt til hyggelig
cowboymusik m.m. (Alle børn,
der rider, får godkendt ridehjelm
på.)
Som noget nyt i år rykker indianerne ind med deres tipi, hvor
man kan lave sine egne flotte
fjer- og perleprydelser, få lagt
krigsmaling, danse krigsdans og
… måske ryge en fredspibe eller
to bagefter (af lakrids?)

Musikken
Vi er stolte af nu at kunne
præsentere musikprogrammet for
Bålhøjfestivalen 2011.

har specialiseret sig i fortolkninger
af kendte melodier. F.eks. ”Black or
White” med Michael Jackson og
”Something to talk about” med
Bonnie Raitt.

Som tidligere år er der musik på
den udendørs scene og på teltscenen.
MUSIKTELTET bliver i år udvidet
og her præsenteres tre meget forskellige bands, som hver spiller to
gange.
Første navn er Weels Viseværter,
som præsenterer gamle danske
sange, som ”Du gamle måne” og
”En lille pige i flade sko”.
Kvartetten tager afsæt i Kaj
Norman Andersens mange langtidsholdbare melodier.

Fra Århus har vi hentet Bluebillies.
Fire glade fyre, som sprudler af
energi, og som leverer et smittende mix af blues, soul, rock, gospel
og jive. Deres spilleglæde skulle
smitte værre end influenza.

I år vil der være natbal med
Muleskinners. Tre erfarne herrer,
som mest spiller bluegrass og
country. Når først Olav Gudnasson
danser rundt om kontrabassen, bliver der gang i festen. Glæd jer til
natbal med Muleskinners.
På DEN UDENDØRS SCENE åbnes
med smukke vokalharmonier af
De Larmende Naboer. Koret, som
består af to mænd og fire kvinder,

Der er tradition for, at Byens
Bedste Band spiller på
Bålhøjfestivalen. I år er det Lady,
som står på scenen.
Et nyt velspillende og entusiastisk
band, som bevæger sig i
funk/disco/club-genren.
Husk danseskoene.
Sidst på eftermiddagen skal vi have
et nostalgi trip med Schwåmpis
Venner og Kjeld Torbjørn og Den
Anden Ungdom.
Sidste år spredte Schwåmpis
Venner en dejlig irish feeling over
pladsen. Derfor har vi valgt at
sætte dem på plakaten igen.
Kjeld Torbjørn, som tidligere var
den karismatiske sanger i Slåbrock
Band, har genoptaget karrieren
med en ny CD-udgivelse og et nyt
hold musikere i ryggen. Kjeld
Torbjørn og Den Anden Ungdom
har lovet at spille både gamle og
nye numre.

Vi er glade for at kunne præsentere
velskrevet poprock med
Christian Brøns og Band.
Christian udkom med nyt album i
2010, produceret af Chief 1. Han
producerede også Christians første
album tilbage i 2002 ”Du kan gøre
hvad du vil”, som blev en landeplage med 80.000 solgte albums
og udsolgte koncerter. Siden har
Christian haft to udgivelser
”Velkommen til begyndelsen” og
”Turist”. Heldigvis blev der plads til
Bålhøj i Christians koncertkalender,
som bl.a. rummer koncerter på
Nibe og Langelands Festivalerne.

Omkring midnat skyder
The Blue Van deres rockraket af og
”Firehill vil stå i flammer”. Hvem
husker ikke den energiudladning,
som vi var vidne til sidste år. Der
har længe været usikkerhed om
TBV’s deltagelse på Bålhøjfestivalen, da der er rift om bandet.
Heldigvis skal bandet først spille i
Skanderborg dagen efter Bålhøj.

Vintage Affair starter aftenen med
gamle blues og rock klassikere. Der
er rygter om, at sangerinden Mette
Rask, bl.a. træder i karakter som
Janis Joplin.

Vi vil opfordre publikum til at
komme tidligt den 13. august.
Tag venner og familie med og slå
jer ned på pladsen til en forhåbentlig dejlig dag på Bålhøj.
Peter Westmark
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