Hej
Hermed en oversigt over, hvad der skal laves i Kløften i den kommende uge.
Festivalen afvikles med en stille musikalsk start kun på vores scene fra torsdag og med fuldt program fredag og
lørdag. Inden torsdag skal scenen sættes op og gøres klar og lørdag nat samt søndag skal den pilles ned igen.
Vi arbejder sammen med folkene fra (den noget mindre) Bakkescene, således at de hjælper os og vi hjælper dem.
Der er alle dage mulighed for at få et godt måltid m.m på Kløften.
Tirsdag den 26. kl. 8.00 påbegyndes opsætningen. Det varer formentlig til omkring kl 21-22.
5 mand fra vores hold + nogle fra Bakkescenen + nogle "pladsfolk" starter kl. 8. Efterhånden som man (= I, der ikke
starter kl 8 fordi I er på arbejde) bliver færdig på sin arbejdsplads, vil det være fint at man møder op og
erstatter "pladsfolkene" og supplerer os andre halvtrætte.
Onsdag den 27. fra morgenen opsættes Bakkescenen. Nogle af os deltager. Alle er naturligvis velkomne. Vi skal
muligvis også sætte lys op på vores egen scene denne dag. Ellers skal vi gøre det tidligt torsdag. Igen er der brug for
mange og ideen er, at man kommer, når man kan.
Torsdag den 28. starter vi igen formentlig kl. 8.00 med at gøre scenen klar. Lys og lyd og gorillahegn og meget
andet skal klares. Vi skal være klar med Johnson kl. 18.00 og derefter kører det bare til Nephew er færdige kl 15
minutter i midnat. Når de er læsset ud af scenen og deres grej i deres lastbil, går vi hjem.
Fredag den 29. møder vi frem ved middagstid (eller når vi kan) for at kunne være klarmed Sigurd og karnevallet kl.
13.30. Nogle skal komme tidligere. Nu kører det forhåbentlig bare med band efter band til midnat.
Lørdag den 30. skal vi være klar med Poul Dissing kl. 12. Infernal møder sikkert med deres gear ved 10-tiden og
skal også betjenes. Band efter band indtil midnat. Derefter skal scenen tømmes for alt. Det er færdig kl 02 +/- en
times tid. Evt uhæmmet druk bagefter.
Søndag den 1. juli kl. 9 påbegyndes nedtagningen af Bakkescenen og derefter vores egen. Vi skulle gerne være
færdig sidst på eftermiddagen. Der serveres afslutningstamtam på Andy's kl 19.
Det er ikke for sarte sjæle. Vi er ikke som de andre. "Det er sammenholdet, der tæller!"
Der har været nogle afbud i år og der nogle nye med på holdet, som kun kender lidt til sagerne, så vi skal nok gøre os
umage med at hjælpe hinanden /oplære de nye. Måske bede nogle "gamle" om en ekstra tjans. Det snakker vi om,
når vi mødes deroppe.
Vil I melde tilbage (skriftligt) hvad I kan byde ind med. I skal ikke holde jer tilbage.
Vi ses deroppe, om ikke andet.
Jeg glæder mig meget.
Lasse

