
 

 

Virksomhedsberetning 2022 

Vi kan se tilbage på dette års festival med mange gode oplevelser en veloverstået 

Jubilæumskoncert hvor gensynsglæden med skønne festival venner var stor. Vi har 
svært ved at beskrive HVOR betydningsfuldt det var endelig at være samlet efter 
tre år og to aflysninger.  

Billetsalget startede sædvanen tro 1. søndag i advent, og festivalen kom godt fra 
start, med vores nye billetsystem som fungerede uden de store problemer. I foråret 
blev det så lidt mindre salg, men stadig tilfredsstillende. 

I juni satte vi spurten ind, og det var nogle vilde uger, med mange bump på vejen. 
Store udfordringer med at finde frivillige og nye leder til nogle af de store 
arbejdsområder i festivalen.  
Myndighederne havde lavet nye brandregler, som vi blev præsenteret for på 
myndighedsmødet og fik justeret tegningerne så vi kunne overholde de nye regler 
især på campingområdet. Fredag ugen før festivalen ringede ingeniøren fra 
teknisk forvaltning - og fortalte jfr de nye brandregler måtte der ikke overnattes 
på Skagen skole, PUHA det gav virkelig problemer hvor skulle alle de frivillige og 
musikerne så sove.  Så fat i vores politikker nu måtte de ind i kampen og hjælpe 
festivalen – og der kom en positiv respons de skulle nok finde en løsning. Heldigvis 
var skolen en kategori 5 samme som hotellerne, så der var reglerne anderledes og 
vi måtte gerne sove på skolen alligevel, og den kategori har Skagen skole haft 
siden 2017.   

Endelig kom dagen hvor vi kunne rykke ind på campen og gå i gang med de 
forskellige opgaver så vi kunne begynde at etableret de forskellige spillesteder og 
camps så vi kunne få gang i jubilæumsfesten som vi havde glædet os til i to år…..   

Her havde frivillig info en jubilæumsgave til alle frivillige håndklæde, indkøbsnet 
og keyhænger med festivalens logo på. Det håber vi i har brugt flittigt således at 
festival kan få en god reklame rundt omkring. 

Heldigvis har Festivalen et lederteam som har den gnist der skal til for at løfte 
opgaverne – og sende gnisten videre til de frivillige ildsjæle der gennem årene har 
holdt fanen højt og som især i år har kæmpet, arbejdet og skabt noget der på alle 
måder er enestående det er ildsjælene der gør en forskel – uden glød, ingen 
begejstring. 

Men der kom flere bump på vejen, mandag kom teltet til haven, her manglede 
det halve af det grej som der skulle bruges, i storm og regn gik de frivillige og 
knoklede for at  få stumperne samlet. ÅH NEJ så havde kommune også lukket for 
vandet – og hvem havde ansvar for dette, ingen myndighed ville påtage sig det. 



 

 

Atter arbejde og penge så festivalen kunne få lukket op for vandet igen. 
Havnescene skulle jo stå færdig onsdag så vi kunne holde vores GO DAG 
arrangement dernede. Og vi nåede i mål. Takket være alle de frivillige som kom 
på havnen og gav en hånd med, så alle kunne blive klar til festen. 

Til Go dag arrangementet onsdag havde vi allieret os med frivillige fra Strib vinter 
festival. Som dækkede op og gjorde klar i barerne, så de kunne hygge om os, hele 
aftenen. Det blev en dejlig aften hvor vi blev rystet godt sammen og de nye 
frivillige fik god kontakt med områderne. Vores dejlige køkkenfolk lavede en super 
lækker menu til alle ca. 750 frivillige med ledsager/musikere, og Strib sørgede for 
salget og oprydning stor tak for det.  

Tørfisk og Anders Blichfeldt stod for den musikalske ret. Og det blev et par 
oplevelses rige koncerter med guf til øregangene. 

EN rigtig dejlig aften  

 

Og så var vi i gang 

Åbningstalen blev holdt af Allan Taylor 
Fælles sang It’s good to see you godt hjulpet af Klitkoret 

En hel fantastisk Skawboaften men Knud Erik Thrane der var stor ros til alle 
musikerne fra gæsterne da de gik ud fra hallen. 

Vi havde en forrygende festival med mange super gode koncerter med 
uforglemmelige musikale oplevelser – og gæster der har givet en fantastisk 
stemning rundt til alle koncerterne. 

I år havde vi valgt at der skulle kasseterminaler rundt på salgsstederne, og det gav 
mange bekymringer da vi ikke fik den service fra firmaet som de havde lovet. 
Terminaler blev taget godt imod ude i områderne - når man lige fik sat sig ind 
hvordan de fungerede, blev det er stor hjælp på salgsstederne, da vi fik de rigtige 
knapper på. 

 Vi havde lavet lidt om på endags billetterne som i år kostede 75 på havn 50 på 
Torv (her plejer der at være fri entre) hvis gæsterne gik ud af teltet skulle de købe 
en ny billet. Det fik vi meget kritik af og det gik ud over vores billetkontrollører de 
fik rigtig mange skæld ud. Det blev heldigvis lavet om, således når man købte en 
billet kunne man gå ud og ind hele dagen 



 

 

Der har ikke været så mange endags turister i byen i år.  Vi havde et mindre 
billetsalg, det kunne man godt fornemme rundt på scenerne, og campingpladsen 
ja i hele byen.  

Musikprisen gik i år til Andy Irvine fra Irland som modtog 20.000 kr fra Spar Nord 
Bank og et kunstværk lavet som en guitar af Hanne Kure,  

Fonden havde i år valgt at købe sig til hjælp fra Toppen af Danmark omkring 
PR/marketing og tryksager, program, flyer og appetizer - herudover havde de fået 
dem til at indhente sponsorater, og stor hjælp til at trykke en jubilæumsavis. Vi har 
haft et fantastisk godt samarbejde.  

 

Skagen Festival er stolt af at have en organisation af frivillige ildsjæle der elsker 
denne festival. Især i år har det været ekstra svært at samle frivillige nok til alle 
områderne, men det lykkedes næsten til sidst. Tak for den måde hvor I stod 
sammen og hjalp hinanden med opgaver, så det blev en jubilæumsfestival med 
mange gode oplevelser og stor gensynsglæde med skønne festival venner. 

  

Så behold de frivillige arbejdshandsker på og vær med til at vi stadig får noget 
KULTUR- SOCIALT– ØKONOMI i tiden frem således at vi stadig kan afholde en 
Skagen Festival.   

TAK til alle der gjorde Skagen Festival 50 jubilæum til en fantastisk, festlig og 
kærlig oplevelse hvor vi fik festen tilbage. 

 

Dette bliv så min sidste formandsberetning, da jeg har truffet et af de sværeste 
valg igennem længere tid. At stoppe som formand for Skagen Festival. 

Jeg håber Skagen Festival kan klare mange år frem i tiden    Tak. 

 


