En festival av musikkhjerter, for musikkhjerter

22. – 23. juni 2018

Kjære foreldre og foresatte!
22.–23. juni 2018 går musikkfestivalen Fredvika av stabelen på Gjøvik for første gang.
Vi skal skape en utendørs sommerfestival med hovedfokus på musikk innenfor sjangrene
pop, rock og hip-hop, og dette skjer i Fredvika – på den fine, grønne sletta nedenfor
Steinerskolen. Som arrangører ønsker vi i Fredvikafestivalen å gjøre dere obs på at det i
forbindelse med produksjonsperioden og gjennomføring vil bli litt folksomt i området.
I dagene fra onsdag 20. til tirsdag 26. juni vil det bli endel trafikk fra både mennesker og
kjøretøy. Vi begynner å rigge opp til festival på grøntområdet på onsdag, og det vil regnes
som en byggeplass frem til vi åpner dørene for festival på fredagen. Vi stenger ikke av
området før vi må, men det kan være lurt å holde barna litt på avstand. For deres egen
sikkerhet håper vi at dere vil vise hensyn til telt og scenerigg, og respektere gjerder.
Som arrangører så er vi klar over at festivalen vil by på noen endringer i nabolaget i denne
perioden. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre, men håper på forståelse
og tilgivelse da vi tror at dette arrangementet vil glede mange i byen.
For dere som er nysgjerrig på festival og ønsker å delta, kan jeg nevne at festivalen har fri
aldersgrense, og barn under 12 år kommer inn gratis i følge med voksen. Artister som skal
spille er blant andre Fieh, Bernhoft, Thomas Dybdahl, OnklP & de Fjerne Slektningene, Julie
Bergan, No. 4 og Kjartan Lauritzen. I tillegg til mange lokale bidrag. Vi har et variert utvalg
av mat og drikke på festivalområdet - her bør det være noe for enhver. Heim og Concept
Restaurants (eier av Delicatessen, Amara og Publiko i Oslo) står bak matsalget på
festivalområdet. Har dere spørsmål kan dere gjerne ta kontakt over Facebook eller sende
oss en e-post. For billetter, praktisk informasjon, kontaktinformasjon, sikkerhetsrutiner,
artister og program se våre nettsider www.fredvika.no.

God sommer, håper vi sees på festival!
Mvh. Kari Houth Fjellseth - Festivalsjef i Fredvika

