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Ny dansk musikfestival "Kun For Forrykte
Festival” åbner på Nordfalster i juni 2019
Når en helt ny dansk festival i 2019 ser dagens lys, er sammenfaldet med 50- året for Woodstock
Festivalen ikke tilfældigt. "Kun For Forrykte Festival”, som afholdes på Nordfalster i Stubbekøbing, er
nemlig velsignet med flere hovednavne, der i dansk sammenhæng skabte soundtracket til datidens
danske rock og hippiekultur. Således kan “Kun For Forrykte Festival” præsentere Niels Skousen,
manden bag "Herfra hvor vi står”, som i 2019 kan fejre sin 75 års fødselsdag. Desuden den
psykedeliske bluesrock gruppe Beefeaters, som netop er genopstået, og albumaktuelle Stepp 2, der
udgør den seneste inkarnation af Steppeulvene - dansk rocks svar på Jellingestenen.
Foruden disse legender, er der også blevet plads til nyere markante navne indenfor rock og folk bl.a.
The Blue Van, som er garanter for et liveshow i topklasse, altid nærværende Mathilde Falch o
 g
hendes velspillende band, samt to bands med rødder i lokalområdet, folkrockerne Sorte Fugle og de
psykedeliske Syreregn. D
 erudover kan festivalen foreløbigt også præsentere den talentfulde
troubadour Laursen, som tidligere i år udkom med sit debutalbum og berigende talks fra
musik-eksperter som Steffen Jungersen og Jan Poulsen. Til at ”akkompagnere” musikken, tilbydes
publikum smukke rammer i parkanlægget i Stubbekøbing, der ligger idyllisk ud til vandet, samt en
bred palette af mikrobryg, foodtrucks, kunsthåndværk og meget mere...
"Kun For Forrykte Festival" er et drømmeprojekt, som jeg nu endelig fører ud i livet. Jeg kunne ikke
forestille mig at gøre det et bedre tidspunkt end i 50-året for Woodstock Festivalen, som jeg på
mange måder er inspireret af. Hvem skulle have spillet til Danmarks egen Woodstock ? Jeg mener vi
har nogle stærke bud her på festivalen.
Måske kan vi skabe en tradition i 2019, og kan lege videre med tanken og festivalen i mange år frem.
Stubbekøbing og Nordfalster rummer smuk natur, gode mennesker og en skøn uspoleret “vibe”, som
vi ikke har mange andre steder i landet - og slet ikke i nærheden af København. Det er ikke bare en
stor glæde at bringe et kulturevent som dette til Falster, det er også et privilegie, så jeg glæder mig i
den grad til at involvere lokalsamfundet, møde nye samarbejdspartnere og ja, musikelskere i alle
aldre”, - udtaler festivalleder Frederik Schnoor.
Kun For Forrykte Festival afholdes i parkanlægget i Stubbekøbing på Nordfalster d. 7 og 8 juni.
Billetsalget åbner d. 10 december 2018.
Se mere på: https://kunforforrykte.com/

OM NAVNET:
Udtrykket “Kun For Forrykte” stammer fra Herman Hesses roman “Steppeulven”, som bl.a.
inspirerede Eik Skaløe til en af sine sange og en generation af unge hippier over hele verden, hvor
hovedpersonen må frigøre sig fra sin småborgerlige moral for at opnå åndelig frelse og renselse.
Kun For Forrykte Festival er i modsætning til ordenes umiddelbare betydning – F
 OR ALLE som
gerne vil tage del i en 2 dages festival i fælleskabets tegn, med bevidsthedsudvidende rock og
folkmusik, økologisk mad og gastronomi, mikrobryg, inspirerende talks og fejre 50-året for Woodstock
Festivalens budskab om fred og kærlighed. Det er i disse år mere relevant end nogensinde før!
Kun For Forrykte Festival – hylder de postive budskaber fra hippiebevægelsen: fri kærlighed og
lighed mellem kønnene, ikke voldelig adfærd, åndelighed og kulturel mangfoldighed og tolerance.
Kun For Forrykte Festival afholdes i det smukke parkanlæg i Stubbekøbing på Nordfalster, og er i
gå-afstand til både badestrand og en hyggelig bymidte. Fra Stubbekøbing er der også
færgeforbindelse til Bogø.

