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FOWLI fylder 5 år !
Vi har i år forsøgt at skabe et alsidigt musikprogram på
Bålhøjfestivalen. Musik som repræsenterer flere genrer, og som henvender sig til et bredt publikum.
Samtidig vil vi gerne udfordre publikums ører og rette opmærksomheden mod det fremmede og ikke
så kendte udtryk.
Vi er alle så trygge ved det kendte,
men på festivalen vil vi også gerne
give plads til det alternative udtryk
og sparke til vores vanetænkning
om musik og hinanden.
Vi håber, at I som publikum vil
være med til at skabe en festival
med et stort nærvær og opmærksomhed på musikken.
Et godt publikum viser alle udtryk
respekt og er med til skabe en dag
på Bålhøj med oplevelse af samhørighed.
”Li’ meget hvem du er,
Li’ meget hvor du er,
Så velkommen her.
…
Længe leve mangfoldigheden”
(Peter A. G. Nielsen)

Hoop
Hoop åbner årets festival
Det kendte Brønderslevorkester
Hoop har i år 30 års jubilæum.
Hoop åbner festivalen med et
nostalgisk og unplugged tilbageblik på de sidste mange års popmusik.

King's Garden
Traditionen tro spiller Byens Bedste
Band på festivalen.
I år er det talentfulde King’s
Garden, som med deres energiske
og velspillede rock viser os, hvordan ung, vital rock skal spilles.
Bandet består af Jacob Nørgaard,
guitar, Steffen Larsen, guitar, David
Nielsen, trommer, Jacob Trudslev,
bas, og Ida Knudsen sang.
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Michael Slot Pihl

Get Your Gun

På lille scene præsenterer vi i år to
troubadorer. Den romantiske sangskriver Michael Slot Pihl vil med
egne sange om kærligheden og
dens udfordringer tale til vores
hjerte med sin smukke stemme.

Fra det kendte til det mere udfordrende. Bandet Get Your Gun vil
med sit eget tilbagelænede og
intense udtryk fylde Bålhøjskoven
med en rå og desperat energiudladning. Efter mange koncerter
rundt omkring i Danmark, Belgien,
Estland og Sverige stiller bandet op
på hjemmebane med deres postpunk og er klar til at sparke til
Bålhøj med overvældende kraft.

Mikael K &
Klondyke
Mikael K & Klondyke, som er en fin
repræsentant for UdkantsDanmark,
vil fortælle historier og synge sange
om vores elskede Vendsyssel.
Mikael K, der bor i Fristrup ved
Børglum, prøver som sangskriver
elegant og humoristisk at omdefinere opfattelsen af det liv, som
leves uden for storbyerne.

HUSH
HUSH har skabt deres helt eget
musikalske ståsted på den danske
musikscene. Bandet har turneret
flittigt med deres folk/pop/countryinspirerede musik og lægger nu
vejen omkring Bålhøj. Der er lagt
op til en stemningsfuld, akustisk
oplevelse om eftermiddagen, præget af stor intimitet. Sangerinden i
HUSH, Dorthe Gerlach, er opvokset
i Sterup og vender således tilbage
til lokalområdet med gruppens
anmelderroste musik. HUSH skal
opleves live, og i den forbindelse
har Nordjyske skrevet:
”Det var smukt, og dermed er
opfordringen givet videre. Tag ud
og hør dem, hvis de spiller et sted i
nærheden af dig!”

Vintage Affair
Vintage Affair (festivalens husorkester) vil med rock- og bluesklassikere forsøge at skabe kropslig uro på
pladsen. Der bliver også mulighed
for sammen med Mette Rask at
skråle med på det kendte.

Ankerstjerne og
Xander
Som allerede afsløret gæster
Ankerstjerne og Xander Store
Scene. De to popstjerner har smedet lænkerne sammen, og når
deres hitparade skyller igennem
skoven, vil der være garanti for
teenageskrig og pigehjerter, der
slår dobbelt takt til hits som ”Den
første nat” og ”Det burde ikk’ være
sådan her”.

Rasmus Nøhr
Når lysene tændes i træerne, og
Bålhøj-stemningen er på sit højeste, indtager Rasmus Nøhr store
scene med hits, der indeholder alt
fra inderlige udleveringer til spøjse
indslag. Rasmus Nøhr vil med sin
hjertevarme koncert knytte publikum tæt til sig og til hinanden.

Tøt City Band
På lille scene er der dømt party
med Tøt City Band. Med popmusik, som vi alle kender, er der lagt
op til et festligt afdansningsbal.
Vi håber med dette mangfoldige
program at skabe en oplevelsesrig
dag i Bålhøjskoven, hvor alle er velkomne den 11. august.
Anders Bang Andersen
og Peter Westmark

Billeder af nogle af musikerne

5
Lokalbladet

FOWLI - Ranch og billetter

Ranchen
Igen i år vil Ranchområdet genlyde
af indianerhyl og yeeehaars fra de
seje cowboys.
De GRATIS aktiviteter for børn og
unge om eftermiddagen på
Bålhøjfestivalen, som er et særkende for vores festival, består i år af
såvel populære og kendte aktiviteter som enkelte fornyelser.
Duften af heste snuses ind ved
mange og lange rideture på små
og store heste samt på de hyggelige køreture med hestevogn på
Ranchpladsen og ud i naturen.

Ranchen – nu med klappe-kalv?
Koen skal klappes og malkes, og
der skal smages på den varme
mælk. Måske er der en lille kalv,
der gerne vil sutte på børnenes
fingre og kløes bag ørerne?
Spejderne tilbyder masser af aktiviteter til lands og i luften, og i
halm-hoppe-borgen kan man
hoppe sig både sulten og tørstig!
Lidt afskærmet kan man øve sig i
hestesko-kast, og nærmer man sig
indianerlejren, kan man øve sig i at
skyde med pil mod en bison!

Billetter
Indtil 30. juni: 130 kr.
1. juli-5. august: 160 kr.
Derefter kun salg ved indgangen: 200 kr.
Der er gratis adgang for børn under 12 år i
følge med en voksen.
Billetter kan købes i SPAR Ø. Brønderslev,
Børneshoppen i Brønderslev og på
www.forlagetstork.dk

6
Lokalbladet

Indianerne ankommer langvejs fra
til Bålhøj Festivalen i år. De har
rejst over stepperne med totemdyr,
fjer og perler for at møde byens
børn. I år medbringer indianerne
blandt andet buer og pile samt nye
prydfulde farver til at festpynte
byens børn og voksne.
Så velkommen til nogle herlige
timer i Ranchen om eftermiddagen.
Alt er GRATIS for børn, når de
voksne har betalt entré.

