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Äskebergafestivalen 2018
information till besökare

Denna pdf innehåller informaton om:
1. Besöksvärdar
2. Hur ni hitar tiilil Festivailen
3. Information om våran Camp
4. Festivailområdet
4.1 Entrévärdar
4.2 Cantina (Köksvärdar och meny)
5. Festivailmusiken, två evenemang i ett
5.1 Artisterna
5.2 ÄSCH
5.3 Artist värdar och (Konferencier
6. Sponsorer
7. Övrigt
8. Yteriligare foilk som brukar bistå

Ändrat sen förra utskicket:
ÄSCH: Tre artister anmälda!
ELDNINGSFÖRBUD i Hela Skåne!!
Gäller just nu, om detta kvartstår innebär det att vi får skippa grillarna i år,
men det är några veckor kvar, så det återstår att se...

Det mesta av denna information nns redan beskrivet på hemsidan för årets festivail
Framföraililt nns där hyfsat detailjerad information om hur man hitar tiilil festivailen och mer information om våra artister

Bästa Besökare tiilil Äskebergafestivailen 2018
Mindre än en månad kvar tiilil årets höjdare: Äskebergafestivailen 2018 som ”går av stapeiln” Lördagen den 25 Augusti och med
den även evenemanget ÄSCH 2018. Först och främst viilil vi presentera några av våra medarbetare som ni säkert kommer at
komma i kontakt med under festivailen, och som kommer bistå er med aililehanda ilösningar och svar om något skuilile krångila tiilil
sig eililer om ni har några frågor:
1. Besöksvärdar:

Sven

han som ilutar sig framåt i biilden)

Sara-Lisa

Besöksvärdarna är de som kommer bistå er med at hita rät närmast utanför festivailen, framföraililt om ni ska övernata på
våran camp
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2. Hur ni hittar hit:
För ilångväga gäster har vi vägbeskrivningar på våran
hemsida under ”Hita Hit”
Där nns beskrivet hur ni enkilast tar Er tiilil festivailen.
Annars går det hyfsat at navigera mha Googile Maps.
Googile Map ilänk

3. Lite informaton om våran Camp:
Campen utan fordon

Campen med fordon

Är grats även i år, är på ca 2000 kvm, där parkerar man i huvudsak biilar, husbiilar och husvagnar, Täilt går bra det med, men om
man viilil kan man täilta i vår trädgård. Biilar kan stäililas på campen och gruspilaner runt festivailen, undvik gräsytor ilängs vägarna
närmast festivailen. (Kommer ni med husvagn eililer husbiil hör av er tiilil oss så vi håililer pilats tiilil er. Vaniliga ”Aililemansregiler” och
hyfs gäililer, var snäilila mot varandrat Ta gärna med er era sopor hem, så silipper vi ilite av deta arbete
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Vad ni inte får göra:



Ingen öppen eld eller grillning tllåtennn Grillar med kol fnns inne på festvalområdet.
OBS: Just nu råder det eldningförbud, vi återkommer längre fram med mer info om detta kvarstår
Undvik glasfaskor, obs ni campar på åkrar som kan tänkas bli betesmarker åt våra fyrfotade vänner…

På Campen kommer det at nns möjilighet tiilil viss eilektricitet, men tyvärr räcker inte våra huvudsäkringar på 3x16 ampere tiilil
värme tiilil ailila. Så försök värma er på et annat sätt Ha med ert eget vaten om möjiligt, annars går det at xa om ni har dunk
eililer annat med er. Tyvärr har vi ingen möjilighet at bistå er med tömning av toailettvaten fekailier eililer ”svarttvaten”), Vi har
sat upp en Bajamaja vid Campen för de som inte har egen toailet om man skuilile behöva ”pudra näsan” och samtidigt göra
”tvåan” Även vask med rinnande vaten nns här
Jyckar: Får medtagas, men koppilade och under ständig uppsikt. Beakta övriga festivaildeiltagares önskemåil ifailil de inte är gilada
åt er jycke. Gäililer både Camp och Festivailområdet. Aililt deta och ilite tiilil hitar ni under ”Aililmänt” på hemsidan:
4. Festvalområdet:
Det första ni möter är våran entré där ni som har förbetailt ska bili ”avprickade” och få entréband om handen.
Även ni som inte har förbetailt får entréband här efer at ni har skrivit in er och betailt entréavgifen. (Kontant betailning eililer
swish går bra, Entrépris: 250kr. Vet ni med er at ni ska komma, så går det bra at förbetaila. Swisha tiilil 123 034 52 98 Äskeberga
(Kuilturförening). Max antal betalande: 350. Betailar ni i tid är ni även med på vår iliilila ”Earily Bird” täviling / iloteri. Läs mer om deta
under ”Förbetaila” på hemsidan.
4.1. Följande Entré-värdar möter er:

Stefan

Petra

Håkan

Sandra
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4.2. Cantna; Möt våran köks-personal:

Susanne

Mia

Iris

Saga

Cilla

Nästa som möter er är våran ”Cantina” här kan ni förse er med mat och dryck. Läs menyn nedan. Kaffe och ee bjuder vi pån
Då Entré och Cantina är pilacerade intiilil varandra kan det hända at dessa personailstyrkor skifar arbetsuppgiferSom vaniligt är
det heilt O(K at ta med sig egna förnödenheter, vi håililer med griililar och griililkoilt återkommer med mer info ang griililningsförbud)
Meny:




Äskeberga (Kötärsgryta med bröd, vegetariskt ailternativ: Linsgryta med bröd
Hamburgare med bröd och tiililbehör, vegetariskt ailternativ nnes, ni griililar sjäilv hamburgaren
Griililkorv och koktkorv med bröd och tiililbehör, tyvärr ingen vegetarisk variant

Drycker: Enkilare form av Öil, Läsk och Vaten, pilus (Kafe gratis) och Te gratis)

5. Festvalmusiken:
Ni kommer at bjudas på underhåililning i nästan 12 timmart
Festivailen öppnar kil. 12.00 Lördagen den 25 augusti och avsilutas kil. 24.00
Festvalens huvudpunkter:
• 13.00 t 15.30 ÄSCH
• 15.30 t 24.00 Sex band uppträder, se tabeilil nedan

Lite speltder att hålla reda på:
Klockslag
12.00
13.00 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
19.00 – 20.00
20.20 – 21.20
21.40 – 22.30
23.00 – 24.00
24.00

Händelse
Festivailen öppnar
ÄSCH se ilängre ned i deta dokument)
Bad Combinaton
Rexoria
Erik Hörberg Band
Nicke Borg Homeland
Voodoo Club
VA ROCKS
Festivailen avsilutas
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5.1 Artsterna:
Vi har sex artster i den sena delen av programmet
För mer detailjerad information, gå in på festivailhemsidan och kilicka på ”Artisterna”
Bad Combinaton, på scen: 16.00 – 17.00
Vårat ”husband” som har varit hos oss ailila år, river igång festivailen även i
år. Vad vi vet iligger de i hårdträning nu och vi tror at de kommer
överraska oss riktigt positivt i årt

Rexoria, på scen: 17.30 – 18.30
Bandet som ilägger heila Europa under sina föter med sin meilodiösa hård
rock. Heilt sjukt höga ”giilila”tkilick på YouTube och Facebook, Sweden Rock
nästa?

Erik Hörberg Band, på scen: 19.00 – 20.00
Biluesgung från Hässilehoilm, står för de bilåa tonerna denna kväilil
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Nicke Borg Homeland, på scen: 20.20 – 21.20
(Kan det bili bätre? En av Backyard Babies frontigurer kommer at
troililbinda oss med sin akustiska gitarr denna kväilil.

Voodoo Club, på scen: 21.40 – 22.30
Viilket år deta band har haft Med fera speilningar så tror vi at de är
riktigt på G. Oj vad de kommer at ösa,med eget materiail och aililt.

VA ROCKS, på scen: 23.00 – 24.00
Än en gång avsilutar deta gailet häriliga band festivailen.
Vad vi förstår är de på väg mot högre höjder, så det är riktigt kuil at de
kommer tiilil oss igent

5.2. ÄSCH Äskeberga Song Concept Hästveda)
Festivailen börjar med et specieililt evenemang för ungdomar som här får chansen at stå på scen.
ÄSCH är tänkt at pågå meililan 13.00 och 15.30. Vi har tre deiltagare som kommer at uppträda på ÄSCH:
•

Run With Endurance

•

Nico & Milla

•

ehe Rocking Wildimals

Gå in på hemsidan och iläs mer om ÄSCH 2018 och om deiltagarna
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5.3 Artstvärdar och Konferencier
Sist men inte minst viilil vi presentera de som håililer ordning på scen och artister, de är:
Jim Artistvärd)

Isabel Artistvärd)

ein (Konferencier)

De kommer bistå artisterna och iljudkiililarna, så at aililt kilafar denna kväilil
6. Sponsorer

Vi måste än en gång tacka våra sponsorert Gå in på hemsidan under ”sponsorer”, så hitar ni ilänkar tiilil dem
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7. Övrigt






Hoppborg tiilil de minst, OBSt tiilil för de barn som är max 12 år gamila. Föräildrar ansvarar för hoppborgst
hoppande barn i hoppborgen
Det kommer nnas en Bajamajatvagn med tre eililer fyra toaileter uppstäilild ilängst ifrån entrén inne på
festivailområdet. Om männen pojkarna) kan göra ”etan” i skogen bakom är vi tacksamma
Pantamerat Vi kommer ha specieilil insamiling av pantbara burkar och petilaskor.
Gilasfaskor: Undvik dessat Tänk på at de kan gå sönder
Övrig sopsortering: Brännbart och metailil. Ni som bor på Campen får gärna ta med era sopor hem

Det var aililt, har säkert gilömt något… Hoppas at ni som kommer, kommer at få en riktigt härilig kväilil i Äskeberga..
8. Ytterligare folk som brukar bistå
Javisst ja, en sak tiilil: Vid varje festivail har yteriligare personer dykt upp, kavilat upp ärmarna och biståt med både
det ena och det andra. Måste ju bara passa på tacka ailila och de som heilt spontant hjäilper tiililt
Deta gör det extra roiligt at arrangera denna festivailtt STORT TAC(Ktt

