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Kira Skov fuldender programmet for "Kun For 
Forrykte Festival” som åbner i Juni 2019.  

 

Kira Skov, Steppeulvene (m.Stig Møller & Preben Devantier), Polyfeen, Den Syvende Søn, Farfars 
Tobak, The Magic Plastic Band ( m. Frederik Tygesen), Burman & Boding, Walther og Protest 
fuldender programmet til årets Kun For Forrykte Festival. 
 
"Det er med stor glæde vi kan præsentere en af landets største sangerinder som et hovednavn på 
festivalen i 2019. Kira Skov vil optræde med sin trio og er lige nu aktuel med sit anmelderroste album 
"The Echo Of You". Med mere end 13 udgivelser bag sig og hendes evne til at bevæge sig 
ubesværet mellem jazz og rock er det selvskrevet at den Steppeulv-vindende sangerinde med den 
store stemme i den grad hører til på Kun For Forrykte Festival! " - Udtaler festivalleder Frederik 
Schnoor 
 
Således tegner programmet sig som et hippie-venligt overflødighedshorn af syrerock, folk og rock 'n' 
roll, der skiller sig markant ud i det danske festival-landskab. Foruden de nye offentliggørelser har 75 
års fødselaren Niels Skousen meldt sin ankomst, sammen med The Blue Van, STEPP 2, Beefeaters, 
Mathilde Falch, The Beatophonics, Wucan, Sorte Fugle, Syreregn og Laursen. Rocknørderne og 
ligesindede vil også få serveret berigende talks fra 3 af landets bedste musikjournalister: Per Wium, 
Jan Poulsen og Steffen Jungersen.  
 
Til at ”akkompagnere” musikken, tilbydes publikum smukke rammer i parkanlægget i Stubbekøbing, 
der ligger idyllisk ud til vandet, øl fra lokale bryggerier, 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.  
Se mere på:  https://kunforforrykte.com/ 
Billetsalget et i gang på www.billetto.dk 
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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 – FOR 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.  

 
 

 
 


