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105 musikgrupper er tilmeldt i år. Arkivfoto: Bente Poder

Bindslev Harmonikatræf melder næsten udsolgt på campingpladsen.
Så er der kun godt en uge til harmonikakræs for øregangene.

I år har 650 musikere meldt deres ankomst til Bindslev Harmonikatræf og campingpladsen er næsten
udsolgt.

Bindslev Harmonikatræf åbnes officielt 30. juli kl. 15 af borgmester Arne Boelt og arrangørerne har noget
at glæde sig over.

Det myldrer med 650 musikere til fordelt på 105 musikgrupper og campingpladsen med plads til 549
campingvogne er næsten udsolgt.

De syv lokale foreninger bag harmonikatræffet forventer ikke færre end 10.000 gæster fra fredag 30. juli
til og med søndag 1. august kl. 17.

Musik på storskærme

Harmonikaklubber fra Danmark, Norge og Sverige udgør grundstammen i harmonikatræffets musikalske
underholdning.

I år får gæsterne endnu bedre mulighed for at se dem.

I fjor flyttede man scenen i det store telt. Det gjorde det vanskeligere for visse af tilhørerne at følge
musikerne. Fire storskærme stilles derfor op i år og scenen hæves 30 centimeter, så ingen går glip af de
musikalske godbidder.

I år er de to professionelle topnavne svenske Bröderna Lindqvist og et gensyn med den norske sanger og
harmonikavirtuos Odd Arne Halaas.

Begge topnavne kommer på scenen flere gange i løbet af weekenden.

Dyst om cd-ugivelse

I år har medvirkende musikere i øvrigt mulighed for at vinde en pladekontrakt i løbet af træffet. Marco
Sound udbyder en indspilning på fem dage i studie og en cd-udgivelse. Interesserede grupper skal blot
melde sig til, så deltager de i en lodtrækning.

Mange tilbud før starten

Mange af træffets gæster dukker op allerede i kommende weekend. Derfor arrangeres der i år både
cykeltur med lokal guide mandag aften og byvandring med lokal guide tirsdag aften.

Der diskes op med musik af Dræsinebanden onsdag aften og torsdag aften er der som sædvanlig fortræf
på pladsen med masser af harmonikamusik og dans.

Træf på Facebook

Bindslev Harmonikatræf er naturligvis med på noderne! Det findes på internettet, og nu også på
Facebook, hvor man skal søge på Bindslev Harmonikatræf. Arrangørerne håber, at træffets gæster vil
bruge Facebooksiden til at holde kontakt og læse om nyheder fra træffet!

Træffets to topnavne Bröderna Lindquist og Odd Arne Halaas kan man høre smagsprøver af på Youtube.

