Bindslev den 10. juli 2011

PRESSEMEDDELELSE
Danmarks største harmonikatræf er klar igen – i år med 100 tilmeldte musikgrupper, ca., 650
musikere, en næsten udsolgt campingplads med plads til 560 campingvogne og forventet op imod
8-10.000 tilhørere.
Udover campingpladsen kommer der en del endagsgæster, og træffet smitter desuden af på hele
områdets hoteller, kroer, campingpladser og private udlejere.
Den officielle åbning finder sted fredag den 29. juli kl. 15, hvor borgmester Arne Boelt holder
åbningstalen, og herefter spilles der næsten uafbrudt til søndag kl. 17.
Deltagerne er orkestre og harmonikaklubber fra hele Danmark, Norge og Sverige, og de fleste af
dem er gengangere fra tidligere år. De danner grundstammen i det musikalske program og
repræsenterer den traditionelle harmonikagenre.
2 musikalske topnavne
Udover det brede og folkelige musikudbud kan vi i år præsentere 2 af de professionelle topnavne
indenfor genren – nemlig det berømte norske folkemusikensemble Knerten & Co samt svenske Alf
Hågedal Trio.
De kommer på scenen flere gange i løbet af weekenden.
3 scener
Bindslev Harmonikatræf byder på underholdning fra 3 scener. To af scenerne er placeret i store
telte, mens den sidste er den udendørs spontan-scene. Her er det op til musikerne selv at styre
programmet. Dette tiltag er lavet for at give de deltagende musikere lejlighed til at optræde flere
gange i løbet af weekenden og måske i skiftende konstellationer.
Årets Harmonikatræf Pris
Sidste års nyhed var indstiftelsen af Årets Harmonikatræf Pris, og denne ”tradition” vil vi
naturligvis gentage i 2011.
Baggrunden for Årets Harmonikatræf Pris er ønsket om at hædre og påskønne et engagement og en
særlig indsats for at gøre Bindslev Harmonikatræf til en god oplevelse, enten musikalsk, socialt
eller arrangementsmæssigt. Det kan være en campist, en musiker, en person, en gruppe eller?
Deltagerne ved træffet er med til at afgøre, hvem der skal have prisen, idet vi indkalder forslag med
begrundelser. Disse afleveres på en blanket senest søndag kl. 10, hvorefter en jury vil gennemgå de
indkomne forslag. Prisen, som består af et diplom og en check, vil blive overrakt ved
afslutningsceremonien søndag eftermiddag.
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Vind en pladekontrakt / studieindspilning
I samarbejde med pladeselskabet Marco Sound bliver der udloddet en gratis CD-udgivelse med op
til 5 studieindspilningsdage og efterfølgende promotion.
Her skal de af deltagerne, som er interesseret, melde sig til for at deltage i lodtrækningen.

Mange af deltagerne kommer allerede weekenden før det går løs, og vi har derfor arrangeret
aktiviteter mandag, tirsdag og onsdag aften.
Cykeltur med guide
Vi har erfaret, at mange af gæsterne medbringer cykler, og vi har derfor mandag aften arrangeret
cykeltur i omegnen af Bindslev med lokalkendt guide. På den måde får vi også vist vores
naturskønne omgivelser frem.
Guidet byvandring
Tirsdag aften er der guidet byvandring, ligeledes med en lokalkendt guide, der samtidig har et stort
kendskab til landsbyens historie.
”Kjeld Torbjørn & Den Anden Ungdom” samt Kjell fra X-Factor
De senere år har vi om onsdagen haft en musikalsk aften med navne udefra, som er noget andet end
harmonikamusik. Her kan vi i år præsentere ”Kjeld Torbjørn & Den Anden Ungdom” samt Kjell fra
X-Factor 2011.
Frontfiguren i det gamle Slåbrok Band Kjeld Torbjørn ”har fundet sin anden ungdom” og optræder
igen – både med de kendte numre fra tiden med Slåbrok Band men også med nye numre.
Kjell (Lodal Mikkelsen) tog hele Danmark med storm i dette års udgave af X-Factor, da han i en
alder af 63 år og på trods af alvorlig sygdom sang sin ”Unchained Melody”.
Denne aften er ikke kun for træffets gæster men er i særdeleshed et offentligt arrangement.
Der tages denne aften en lille entre på kr. 60,- inkl. en fadøl eller en sodavand.
Fortræf
Traditionen tro begynder Bindslev Harmonikatræf med et såkaldt ”Fortræf” om torsdagen. Her
inviteres campisterne og byens beboere til en aften med harmonikamusik og dans. Her afprøves
endvidere scene, lyd og lys, inden det for alvor går løs om fredagen.
Man er velkommen til at medbringe madkurv, men der kan også købes mad på pladsen. Fortræffet
begynder kl. 18 og slutter allerede kl. 23.
Der er gratis adgang til dette arrangement.
Gratis sildebord og udstilling af instrumenter
Gratis sildebord om søndagen fra kl. 11.30 er blevet et meget populært tiltag. Her er således en
anledning til at lade søndagsturen gå til Bindslev og samtidig indtage frokosten til tonerne fra de
mange harmonikaer.
Når man er blevet inspireret af de dygtige musikere, er der mulighed for at se et kæmpe udvalg af
harmonikaer i Tannisbugthallen, der i hele weekenden er omdannet til en stor udstilling af
instrumenter fra 6 af de største forhandlere i Danmark.
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Harmonikatræffet har gennem alle årene været et kæmpe aktiv for det lille lokalsamfund, og det er i
dag 7 af byens foreninger, der står bag.
Harmonikatræffet er således et godt eksempel på lokalt sammenhold, idet der i forbindelse med
planlægningen og afviklingen er ca. 400 frivillige hjælpere i arbejde.
Arrangørerne bag Bindslev Harmonikatræf er:

Bindslev Tversted Idrætsforening
BTI’s Venner
Bindslev Tversted Rideklub
Tannisbugthallen
Baptistmenigheden Fristedet
Elværkets Venner
Foreningen BHE, Borger, Handel og Erhverv

Bestyrelsen for Bindslev Harmonikatræf består af:

Formand Børge Jensen, BTI’s Venner
Kasserer Erik Søndergaard, Fristedet
Sekretær Flemming Andersen, BTI's Venner
Finn Nymann, BTI
Carsten Thomsen, BHE Bindslev
Hans Maan, Bindslev Tversted Rideklub
Leif Lauritsen, BTI

Yderligere oplysninger og informationer kan fås på www.bindslev-harmonikatraef.dk,
http://youtu.be/oqHUzcp5ziA eller ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Bindslev Harmonikatræf
Flemming Andersen
sekretær
Tlf. : 9893 8775 / 3026 2440
Mail: flan@privat.dk

www.bindslev-harmonikatraef.dk

