Beretning for festivalen i 2019
Blaabjerg Børnemusikfestival 2019 blev afholdt den. 24. maj – nr. 22.
En festlig dag i Outrup anlægs omgivelser og som altid god underholdning fra institutioners børn.
Traditionen tro med optog gennem Outrup med musik fra Jens Krag og venner og Holger som chauffør på
lastbilen og en laaang hale af intuitioners børn og voksne som synger ”længe, længe, længe leve”.
Vi havde besøg af en ballonmand, som gjorde det rigtig godt og det tog ikke fokus fra børnenes optræden.
Peter Møller Hansen(Ballonmanden) blev betalt af Købmand Hansen en aftale vi havde fra 2018.
Følgende fonde er søgt i 2019:
Henneby Logen 3000,- kr. overført til 2020 underholdning
Bork Havn Fonden 8000,- kr. underholdning
Nr. Nebel Sparekasse Jubilæumsfonden 10.000.- kr. til køb af nye pavilloner.
Kvong Børnehus:
Mail fra Kvong Børnehus: Vi har faktisk besluttet os herfra Kvong Børnehus, at trække os fra
Børnemusikfestival . Vi synes vi har gang i så mange forskellige aktiviteter med vores børnegruppe. På den
baggrund har vi valgt, at sige fra. Vi har været rigtig glade for, at deltage i de forløbne år. Mange tak for
rigtig, godt samarbejde i arbejdsgruppen. Vi ønsker jer rigtig meget held og lykke ,fremover med
Børnemusikfestivalen. Mange hilsner fra Kvong Børnehus og Hanne Kibeck.
Svar: Tak for info – det er jeg ked af at høre , men har fuld forståelse for jeres beslutning og ja nogen gange
vælge man fra og andre gange til. Held og lykke med jeres projekter og i er altid velkommen i gruppen igen.
Selv tak for et godt samarbejde gennem årene.
Afholdte møder/generalforsamling:
I 2019 er der afholdt 4 møder. 3 forberedende og 1 evaluering. 1 generalforsamling
Tak for et godt samarbejde i 2019 til alle - arbejdsgruppen, børn og voksne i institutionerne, frivillige,
forældre, sponsorer.
Tak for ordet.
Åse Andersen

