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KUNSTNERE

KUNSTNERE

DET PRAKTISKE

JACOB HAUGAARD
”Det er hammer hammer fedt,
jeg kysser dig om lidt!” Ja,
sådan laver man en succes
- typisk for Jacob Haugaard.
Han overrasker med sine
pludselige påfund og idéer
- det er det, der gør ham helt
speciel. Han er selvfølgelig
med på Sødisbakke Festival
begge dage…
FLEMMING FIOL
Så skal der danses og festes
igennem. Flemming Fiol er
gudsbenådet spillemand med
alt fra ”Den Toppede Høne”, til
rock’n’roll klassikere udsat
for Fiol & Støvletramp.

KANDIS JACOB HAUGAARD L.I.G.A.

PÅ SLAGET 12 TRE PÅ SPIL LIS & PER DUNKELFOLKET TINE MYNSTER
SØDISBAKKES HUSORKESTER TORBEN LENDAGER BAND FLEMMING FIOL

TORBEN LENDAGER BAND
Er navnet på bandet med
Danmarks ældste teenager i
forgrunden. I 1970`erne serverede Torben Lendager det
ene store hit efter det andet

sammen med Walkers. Hvem
husker ikke: ”Sha-La-La-LaLa” og ”Forever Together”. for
bare at nævne et par stykker.
KANDIS
Budskabet er klart, Johnny
Hansen udtaler: ”Vi er rejsende i livsglæde og elsker at se
glade mennesker, når vi er
ude og spille året rundt til de
mange koncerter”.
HUSORKESTRET
Sødisbakkes eget husorkester består af beboere, der
sammen med vores musikterapeut Svend Eeg, spiller
populær musik.
TRE PÅ SPIL
De spiller muntert og traditionel jazz og skaber stemning
og glæde, hvor de kommer
frem.

LIS & PER
Det bliver et kærligt genhør
med de elskede populære
dansktop sange, de formår
virkelig at komme ud over
rampen og skabe nærvær og
kontakt til deres publikum.
L.I.G.A.
De var en stor overraskelse
på Sødisbakke festival 2016.
”Julia”, ”1 ud af 1 million” og
”Venter på Dig” er forløbere
til en ny EP, der udkommer i
foråret 2017. Vi glæder os til
at høre de nye sange her fra
live.
PÅ SLAGET 12
”Hjem til Århus”. Sangen er
blevet en dansk evergreen,
ja nærmest en talemåde,
som kendes af alle danskere.
Vi skal høre: ”Ude på det blå
ocean”, ”Ta’ kæresten i hånden”, samt flere af gruppens

markante fortolkninger af
60’ernes store sange.

SØDISBAKKE FESTIVAL
6. og 7. september 2017.

TINE MYNSTER
Nærvær og musikglæde er
kendetegn for Musik Tine musikalske oplevelser, der er
til at tage med hjem. Musikken er imødekommende og
henvender sig til alle glade
sjæle.

FESTIVAL PLADS
Sødisbakke
Havndalvej 7
9550 Mariager

DUNKELFOLKET
En erfaren masketeatergruppe, der tilpasser sig enhver
situation med chokerende,
gruopvækkende, morsomme
og vanvittige improvisationer. Maskespillerne er i direkte kontakt med publikum
og frembringer både skrig og
latter.

PRISER
1 dag med buffet 400 kr.
2 dage med buffet 700 kr.
1 dag uden buffet 300 kr.
OVERNATNING
Mariager Camping:
www.mariagercamping.dk
MUSEET
Udstiller i et telt på pladsen.
FROKOST
Kl. 12.00 til 13.00 begge dage.

ADGANGSTEGN
Armbånd fremsendes, når
bestillingen er modtaget.
Billetter/armbånd kan også
købes ved indgangen.
BILLETBESTILLING
Mail: sodisbakke@rn.dk
Telefon: 97 64 57 00
KONTAKT
Jane Grøn - jane.groen@rn.dk
Telefon: 24 47 97 65 (Presse)
Jani Thaier – jrt@rn.dk

DEJ LIGE DAGE I DET GR Ø NNE

PR O GRAM

PR O GRAM

SØDISBAKKE FESTIVAL
JUBILÆUM

ONSDAG
6. SEPTEMBER

TORSDAG
7. SEPTEMBER

Vi holder festival for 10. år i træk. Ti år med
dejlige dage i det grønne, fyldt med farverige
og musiske oplevelser.
Vi har sammensat et forrygende jubilæumsprogram, der
tager højde for, at der skal være noget for alle.
Gå på opdagelse, få gode stunder og mærk stemningen
sammen med andre glade feststemte gæster.
Vi har gode telte med gulv, vi har god plads at komme
rundt på og der er mulighed for dejlige rolige pauser i den
omgivende natur.
Alle er velkomne på toppen af bakken i vidunderlige
Mariager, vi glæder os til at se jer.

Konferencier hele dagen: Jacob Haugaard		

Konferencier hele dagen: Jacob Haugaard		

STORE TELT
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10.45 - 11.45
12:00 - 13:00
13:00 - 14:15
14:15 - 15:30

Velkomst ved forstander Klavs Persson
Velkomst og sang ved Jacob Haugaard
Flemming Fiol
Frokost
Torben Lendager band
Kandis

STORE TELT
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10.45 - 11.45
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:30

LILLE TELT
10:15 – 11:00
11:15 – 12:00
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 15.30

Husorkestret
Tine Mynster
Top Charlie Jam
Koncert med Bamse og Kylling sange
Scenen er din
Cirkus workshop

PÅ PLADSEN
— Tre På Spil

Velkomst ved forstander Klavs Persson
Velkomst og sang ved Jacob Haugaard
Lis & Per
Frokost
L.I.G.A.
L.I.G.A. skriver autografer
På Slaget 12

LILLE TELT
10:15 - 11:00
Gudstjeneste ved Sødisbakkes præst
		Cicilie Poulsen
11:15 – 12:00 Dunkelfolket
12:00 - 12:45
Top Charlie Jam
13:00 - 13:45
Koncert med Bamse og Kylling sange
14:00 - 14:45
Scenen er din
15:00 - 15:30
The Feel Good Way Workshop
PÅ PLADSEN
— Dunkelfolket
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Du kan gratis få en tur i GoCart, køre med
hestevogn eller prøve udendørs fittness.
Du kan besøge museets udstilling og opleve
masser af gags og sjove indfald på pladsen, hvor du også kan møde Sødisbakkes
Husklovn.
I år griller vi – den ene festivaldag helstegt
pattegris, og den anden dag helstegt lam.
Dette indgår i vores store populære buffet,
med udvalg af spændende retter.
•
•
•

Buffeten byder desuden på findelt kost
Du kan købe pølser, kage og is.
Små priser.

— Følg os på Facbook: Sødisbakke Festival

