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Koncertrækken når efterhånden
op på 110 koncerter i Søndags SommerSjov regi.
KNUD ERIK PEDERSEN, tovholder for Søndags SommerSjov

Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

Lokale bands får
en chance på
”Den Lille Vilde”
THISTED:
It-virksomheden
netIP har tegnet et sponsorat
på scenen ”Den Lille Vilde”.
Ikke kun fordi netIP gerne
bakker op om den største lokale musikfestival, men også har erfaret, at udvikling af
talenter kræver ekstra hårdt
arbejde.
De lokale bands i Thy kan
derfor endnu en gang glæde
sig til at udfolde deres talenter, når de får mulighed for
at spille til Thy Rock.
- Vi giver med glæde en
velfortjent håndsrækning til
talenterne, fordi de har et
kæmpe ansvar. De har noget
i sig, som andre ikke nødvendigvis har. Men det får
dem ikke til at hvile på laurbærrene. Tværtimod får det
dem til at arbejde endnu
hårdere, fordi de ved, at det
er indsatsen, som udvikler
dem. Det er indsatsen, der
skaber resultaterne. Dét tager vi hatten af for, fortæller
Mike Overgaard, leder af
marketing hos netIP.
Det er femte år i træk, at
Thy Rock stiller scenen Den
Lille Vilde til rådighed for talenterne, hvor de kan vise,
hvad de dur til foran festivalgæsterne. Det er ifølge Thy
Rock muligt at gennemføre
med støtte fra netIP, som er
med til at dække udgifter til
professionelt gear i form af
scene, storkærm, lys og lyd.
- Talenterne får virkelig en
fed oplevelse af at være konger for en dag. På musikprogrammet står de sammen
med hovednavnene, og i
backstageområdet møder
de også bands som Nephew,
Kato og Suspekt. Der er en

enorm lokal opbakning til at
give de kreative, unge musikere en stor oplevelse og en
unik chance for at vise sig
frem, fortæller Hans Peter
Jarl Madsen, formand for
Thy Rock.
Tingstrup Skole Elevband
åbner festen på Den Lille Vilde fredag sidst på eftermiddagen og det er efterhånden
blevet en tradition, at skolen
deltager og bakker op om
initiativet til at gøre en forskel for lokalmusikken.
På scenen Den Lille Vilde
optræder også øvrige lokale
talenter som Midnight
Blues, Ude af fokus, Reece
og Eggheads. Eggheads har
også vundet sig adgang til at
spille på Den Lille Vilde ved
at løbe med sejren i en talentfestival, som var arrangeret af Musikskolen i Thy,
Spillestedet Thy, Kulturrummet, Thy Musik Collective,
Alive Festival og URT
Det er 20. gang Thy Rock
bliver afviklet fredag 28. juni og lørdag 29. juni på Dyreskuepladsen i Thisted.

Søndag eftermiddag 7. juli går startskuddet til dette års udgave af Søndags SommerSjov.
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Søndags SommerSjov - også i Frøstrup

KONCERTER: Hver søndag fra 7. juli til den 25. august vil der være gratis koncerter rundt i Thisted Kommune
THY/HANNÆS: Søndag efter-

Hans Peter Jarl Madsen (tv.) fra
Thy Rock og Mike Overgaard
(th.) fra netIP glæder sig til at
give scenen til de lokale talenter på scenen Den Lille vilde.
Foto: Thy Rock

middag 7. juli går startskuddet til dette års udgave af
Søndags SommerSjov.
Hver søndag frem til 25.
august vil der være gratis
koncerter rundt i Thisted
Kommune.
Knud Erik Pedersen, som
er tovholder for Kulturrummet/Thisted Kommune, fortæller, at der igen i år bliver
præsenteret en bred vifte af
solister og orkestre til koncerterne i Thisted, Hurup,

Hanstholm, Snedsted og nu
også i Frøstrup.
- På grund af nogle dygtige
ildsjæle fra Frøstrup, som i
flere år har spurgt om muligheden for at få en koncert på
deres stadion, er det lykkedes Knud Erik Pedersen at
skaffe sponsorer også i Hannæs-området, således at det
er muligt at afvikle en koncert i Frøstrup 28. juli.
Sponsorerne som er firmaer, detailbutikker osv. fra hele Thy har været yderst villi-

ge til at bidrage til at det igen
i år har været muligt at sammensætte et varieret og professionelt musikprogram.
7. juli er der velkomst v/
Lene Kjeldgaard (K) fra Thisted Kommunes arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.
Borgmester Ulla Vestergaard (S) slutter koncertrækken af 25. august.
- Der har i mange år tilbage
i tiden været afholdt koncerter i Christiansgave, og det
er nu for Knud Erik Peder-

sens vedkommende 15. sæson.
- Koncertrækken når efterhånden op på 110 koncerter
i Søndags SommerSjov regi,
hvor vi har budt på 894 musikere, tryllekunstnere, solister, skuespillere, dansere
og sangere har medvirket.
Koncerterne har altid været
godt besøgt, således skønnes det at der har været et
besøgstal på 60.000 - 80.000
koncertgæster, siger Knud
Erik Pedersen.
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Eggheads vandt sig adgang til at spille på Den Lille Vilde ved at løbe med sejren i talentfestivalen i Thisted.
Arkivfoto: Bo Lehm

{ Søndag 7. juli – Christiansgave (Thisted Friluftsteater) - Michael
Korup – MD duo
{ Søndag 14. juli – Christiansgave (Thisted Friluftsteater) - Hula
Hula Band
{ Søndag 21. juli – Konditorpladsen Bredgade i Hurup – Django
{ Søndag 28. juli – Stadion i Frøstrup – Række 2½
{ Søndag 4. august – Christiansgave (Thisted Friluftsteater) – Kay
Werners Kapel
{ Søndag 11. august – Byparken i Snedsted – The Reminders
{ Søndag 18. august - v/Fyret i Hanstholm – The Bannister’s
{ Søndag 25. august – Christiansgave (Thisted Friluftsteater) –
Kim & Hallo

Hver søndag frem til 25. august vil der være gratis koncerter rundt i
Thisted Kommune.
Privatfoto

