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Da Coronavirus satte en stopper for
Smukfest 2020

Det sker der ude i verden

Det sker der hos Smukfest

Samarbejde med
omverdenen

31. dec 2019

De første personer bliver syge i Kina

Kina fortæller, at nogle i byen Wuhan er blevet syge,
men de ved ikke med hvilken virus.

7. januar

Coronavirussen får sit navn

Læger finder ud af, at det nogle i byen Wuhan er
blevet syge med, er en slags coronavirus.

30. januar

Første bevidsthed om
Corona vs. Smukfest

Thomas Rydahl er til sikkerhedskonference med UEFA i
München. Event Safety er nemlig en del af holdet bag
planlægningen af EURO2020 med ansvar for sikkerhed.
WHO har netop erklæret global sundhedskrise, og det
snakker de om på konferencen. Rydahl læser WHO’s
situationsrapport igennem og ser, at risikoniveauet for
Europa er sat til ”høj”. Rydahl beslutter at ringe hjem til
Søren Eskildsen, da han vurderer, at der er risiko for, at
virussen kommer til os. Og det er første gang, at tanken
om, at en virus kan true Smukfest, strejfer festivalen.
På det tidspunkt er virussen i de danske medier stadig
blot en historie fra Wuhan. Ja, det er faktisk kun en uges
tid siden, at Søren Brostrøm i et interview til TV2 fortæller, at der er en meget lille sandsynlighed for, at Coronavirus kommer til Danmark, og han stadig vil tage på
skiferie.

Thomas Rydahl

Sikkerhedschef på Smukfest og direktør i Event Safety, som Smukfest
ejer sammen med Muskelsvindfonden. Hjernen bag sikkerhed på
EURO2020, genåbningsplan for
Parken og rådgiver for UEFA.

Søren Eskildsen

Talsmand for Smukfest og medlem
af direktionen med ansvar for
sikkerhed, booking, kommunikation, eksterne relationer og politiske
samarbejder. Har en master i
Crowd Management og er derfor
lige så sikkerhedsnørdet og dygtig
som Rydahl.

21. februar

Tiltag under opsejling

Thomas Rydahl har et uformelt møde med Københavns Politi,
som er repræsenteret i Epidemikommissionen. Her orienteres
han om, at der arbejdes på en ændring af epidemiloven, så den
ikke længere skal varetages af regionerne, men af staten. Det fortælles mellem linjerne, at vi skal forberede os på iværksættelse
af restriktioner med mere – og det er altså stadig før, at virussen
er kommet til Danmark.

26. februar

De første anbefalinger

I Italien er der efterhånden mange, der er smittet, og de første er
nu også døde af Coronavirus. Flere fodboldkampe bliver aflyst i
Italiens bedste række, og det skærper interessen for Covid-19 og
arrangementer – både blandt medier, men bestemt også arrangører.
Thomas Rydahl kommer med sine første anbefalinger, som blandt
andet går på at følge WHO’s daglige situationsrapporter og nedsætte et kommunikationsberedskab. Så det gør Smukfest.
Smukfest får også de første henvendelser fra pressen, men på
dette tidspunkt er vurderingen, at et scenarie hvor myndighederne decideret forbyder forsamlinger til arrangementer med mere
pt. er temmelig urealistisk.

27. februar

Første dansker smittet

Den første person i Danmark får Coronavirus, efter han har
været på skiferie i Italien, hvor mange er smittet.
Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen vurderer på dette
tidspunkt fortsat, at der er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i
det danske samfund.

4. marts

Første interne møde med Corona-dagsorden

Trine Teglhus, husets HR-chef, og Thomas Rydahl har deres første
møde om eventuelle medarbejderforhold i forhold til Corona, så
der er en plan klar, hvis virussen skulle ske at ramme kontoret.
Et par dage før har Rydahl og Event Safety også lavet en plan
til deres frivillige behandlere og førstehjælpere med forholdsregler og retningslinjer for håndtering af personer mistænkt for
Covid-19, når de er ude til events – som der stadig er nogle af på
dette tidspunkt.
6. marts

Festivalplanlægningen
mærker første gang til Corona
Smukfests barkoordinator, Jette Magnussen, er i fuld gang med
forberedelserne til en teambuilding weekend for omkring 30
frivillige, da hun bliver ringet op af HR-chef, Trine Teglhus, og sikkerhedskoordinator, Bodil Blom. De spørger, om Jette holder fast
i at gennemføre arrangementet.
Regeringen har nemlig netop holdt pressemøde, hvor de giver
besked om, at man skal undgå at give hånd, kram og kys de
næste par uger og opfordrer til, at arrangementer med flere end
1000 deltagere udskydes eller aflyses. Der er på dette tidspunkt
stadig kun få, der er smittet. To dage før var antallet af smittede
15 personer.
Tilbage til barkoordinationens arrangement – Jette har haft travlt
med at forberede, så hun har ikke set pressemøde, men lytter
naturligvis til, hvad de kloge damer fortæller. De skynder sig
derfor ud efter en masse håndsprit og giver besked til deltagerne om, at er man det mindste sløj, skal man blive hjemme. dette
tidspunkt.
11. marts – omkring kl. 10

Beredskabsgruppen aktiveres

Beredskabsgruppen lever altid hos Smukfest, men aktiveres efter
behov. Gruppen har forud for denne dag været meget opmærksom på situationen med Coronavirus og talt sammen flere gange. Om formiddagen aktiveres Beredskabsgruppen så endeligt
med fokus på arbejdet med en risikovurdering af Covid-19 og
Smukfest 2020. Gruppen aftaler at mødes dagligt.
Resten af kontoret arbejder videre med festivalplanlægningen,
som de plejer.
Skæbnen vil, at samme dag som Smukfest aktiverer Beredskabsgruppen, sker der store ændringer i hele landet, som statsministeren meddeler på et pressemøde om aftenen.

Senere samme dag – kl. 20.30

Mette Frederiksen holder pressemøde

Regeringen indfører nye tiltag mod Covid-19 – en mere eller
mindre lock-down af landet fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem.
Mange arbejdspladser vil også holde lukket – inklusive festivalkontoret i Skanderborg. Alle medarbejdere sendes hjem for at
arbejde, men stadig med ambitionen om at skulle afvikle Smukfest i august.

12. marts

Første version af BCM-plan

Beredskabsgruppen laver en 15-siders lang BCM-plan, som præsenteres for ledelsen og bestyrelsen.
BCM er en forkortelse for Business Continuity Management, og
definitionen på en sådan plan lyder således:
Helhedsorienteret ledelsesproces som identificerer potentielle
trusler, der kan true en organisation og effekten som disse trusler
kan have på forretningen, hvis de realiseres. Og som udgør en
ramme til at opbygge modstandskraft og til at opbygge evnen
til at iværksætte en effektiv respons, der kan beskytte nøgle-interessenternes interesser samt renommé, brand og værdiskabende
aktiviteter.
I planen er der blandt andet en interessentanalyse, som giver et
overblik over de aktører, der påvirkes, og de forventninger de har
til Smukfest. Der er også en plan b i forhold til frivilligheden og en
risikovurdering,, som indeholder risici, hvor Smukfest kan blive ramt
forretningsmæssigt i forhold til indflydelse fra Covid-19.

17. marts

UEFA udsætter EURO2020

Rydahl og co. i Event Safety er som nævnt involveret i planlægningen af EURO2020 – et stort arrangement for mange mennesker med afvikling af juni. Deres erfaring drager festivalen stor
nytte af, så da UEFA denne dag vælger at udsætte Europamesterskaberne til sommeren 2021, skærper det festivalens opmærksomhed i forhold til et scenarie om aflysning af Smukfest..

19. marts

Hvad med medhjælperfesten?

En lille uge før har man sendt et WaltherNyt, hvor man beder
medhjælperne lade krydset til medhjælperfesten den 16. maj
stå – for nu.
Et par dage tidligere sætter man sig sammen i festudvalget og
etablerer en plan B for årets medhjælperfest, da man er klar
over, at Coronavirussen truer arrangementet.
Der er nu en reel risiko for aflysning af festen. Udvalget beslutter, at der skal træffes en endelig beslutning senest den 14.
april, om man vil skubbe medhjælperfesten til efteråret eller
aflyse.

19. marts

Dansk Live webinar

Brancheorganisationen Dansk Live inviterer i samarbejde med
RF Experience koncertarrangører i hele landet til webinar i
forbindelse med Covid-19 og dens betydning for arrangørerne. Det er et af de første skridt mod en mere tiltagende dialog
festivalerne imellem.
På et efterfølgende webinar i brancheorganisationen deler
vi vores risikovurderinger og vores måde at planlægge på i
usikkerheden med resten af branchen. Flere andre festivaler
vælger at benytte sig af Smukfests Beredskabsgruppes arbejdsmetoder.

RF Experience

RF Experience er betegnelsen for den del af
Roskilde Festival-gruppens arbejde, der
sætter viden og kompetencer fra arbejdet med
Roskilde Festival i spil i
andre sammenhænge

23. marts

Beredskabsgruppen rykker ind i en ny fase

Smitten er stigende i både Danmark og Europa, og for første
gang nogensinde udskydes OL, som skulle have fundet sted
den 24. juli til 9. august i Tokyo.
I takt med den stigende smitte stiger sandsynligheden for
en aflysning af Smukfest 2020 også kraftigt, og derfor rykker
Beredskabsgruppens arbejde ind i en ny fase. Scenariet med
aflysning får højeste prioritet, og kræfterne, vi bruger på de
forskellige risici, prioriteres nu på aflysning.

31. marts

International status i festivalland

Yourope, en sammenslutning af omkring 90 europæiske festivaler,
holder onlinemøde, hvor Søren Eskildsen deltager som en af repræsentanterne fra Danmark. De internationale festivaler giver en
status på, hvordan situationen ser ud i deres land, hvor aflysninger
af de første festivaler i Europa er en realitet.
På det her tidspunkt har Coronavirussen godt fat i store dele af
Europa som Italien og Spanien, der har flest Corona-relaterede
dødsfald. I Italien er der mere end 12.000, og i Spanien mere
end 8000. I Danmark er situationen knap så slem med 90 Corona-dødsfald, og Mette Frederiksen meddeler, at der er tegn på, at
nedlukningen har hjulpet.

3. april

Ingen medhjælperfest i 2020

Festudvalget bag medhjælperfesten vurderer, at det eneste
rigtige at gøre er at aflyse medhjælperfesten i 2020. Festivalklubbens formand forbereder en videohilsen til medhjælperne, hvor han overbringer den ærgerlige nyhed, og planen er
at viderebringe beskeden efter påske – den 14. april.
Meeen, der bliver vi lige overhalet inden om af en endnu
større melding…

6. april – kl. 18.00

Det skæbnesvangre pressemøde

Søren modtager et tip fra et folketingsmedlem, som fortæller,
hvilken besked Mette Frederiksen har planer om at overbringe
på aftenens pressemøde – et forbud mod store forsamlinger
til og med august. Altså ingen Smukfest i august…
Selvom scenariet om en aflysning har været en del af
Beredskabsgruppens risikovurdering fra starten af, kommer
det alligevel som en overraskelse, at den melding vil falde et
par timer senere, og at aflysningen nu er en realitet.
Kl. 20.10
Med følgende ord fra statsminister Mette Frederiksen slukkes
håbet om Smukfest 2020:
”Og til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder, begivenheder hen
over sommeren, har jeg desværre også en alvorlig melding. Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august.
Jeg ved, det er en træls besked at få. I er rigtig mange ildsjæle,
der har slidt og slæbt for at få de her fantastiske arrangementer
på benene. Arrangementer, hvor danskerne jo normalvis samles,
glædes og nyder livet.”
Senere på aftenen – kl. 22
Bestyrelsen og direktionen mødes kort efter pressemødet.
Fordi aflysning har været en del af risikovurderingen fra Beredskabsgruppens start, ligger der i forvejen et udkast til en kort
pressemeddelelse om netop det i skuffen. Et par småjusteringer og så er den klar til at sende ud.
Den korte pressemeddelelse bliver sendt afsted med overskriften ”Ingen Smukfest i august”. En ikke helt tilfældig titel.
For netop dette ordvalg holder muligheden for evt. at flytte
festivalen til et senere tidspunkt på året åben, og det køber
direktionen tid til at afklare, om det er en reel mulighed eller ej.
Vi klynger os til håbet om en festival, men er selvfølgelig realistiske.og at aflysningen nu er en realitet.

7. april

Den triste melding

Det står hurtigt klart, at det ikke kan lade sig gøre at flytte
Smukfest til et senere tidspunkt. Vores arrangement er så komplekst og involverer så mange mennesker, at det ikke vurderes
realistisk.
Smukfest 2020 aflyses, og festivalen sender en længere pressemeddelelse ud dagen derpå.
Festivalens 15.000 frivillige medhjælpere får i samme omgang
også besked om, at deres årlige medhjælperfest i maj naturligvis også aflyses, og den nye dato for den fest sættes til lørdag
den 8. maj 2021.

7. april

Dagen derpå

Efter udmeldingen om aflysning står Smukfest dagen efter
umiddelbart til at have et likviditetsmæssigt underskud på omkring 64 mio. kr. Et temmelig uoverskueligt scenarie. På pressemødet nævner Mette Frederiksen, at regeringen kigger på
hjælpepakker – og det indgyder til håb i festivalklubben.
Der er mange følelser i spil ovenpå aflysningen. Nogen går
i panik, andre bliver frygtelig kede af det. I Beredskabsgruppen er der udover enorm skuffelse også lettelse at spore. Ikke
lettelse over, at festivalen aflyses, men lettelse over, at der nu
er vished om, hvilket scenarie fra skuffen, der nu er en realitet.
Det giver foreningen de bedste forudsætninger for at omkostningsbegrænse, når præmissen for aflysning er klar.
14. april

Danmark åbner lige så stille igen

Verden går heldigvis ikke i stå, selvom sommerens festivaler er
aflyst. I de kommende dage bliver det igen muligt i gå i skole, til
læge og til frisør.

18. april

Hjælpepakkerne lander!

Kultur– og erhvervsministeren meddeler sammen i en pressemeddelelse, at regeringen sammen med Folketingets partier
forlænger og udvider ordningen om kompensation. Der er altså
hjælpepakker på vej – både kompensationsordninger til arrangører og den mere branchespecifikke, som vi har ventet på.
Halleluja, det er gode nyheder for Smukfest, som sender økonomiafdelingen i regnelejr – og så på en lørdag!
21. april

Status på økonomien

Smukfests økonomiafdeling har haft hovederne dybt begravet i kompensationsordninger, hjælpepakker og dannet sig
et overblik over, hvordan den økonomiske situation ser ud for
festivalklubben – efter hjælpen er landet. Det arbejde startede
økonomiafdelingen faktisk på et godt stykke tid før, hjælpepakkerne endeligt landede, og derfor kan de nu kun tre dage senere
præsentere de første beregninger.
Regeringen har præsenteret flere typer af hjælpepakker, som
Smukfest har mulighed for at søge. De økonomiske scenarier ved
de forskellige hjælpepakker ser således ud:
•

17,4 mio. kr. står Smukfest ifølge de første beregninger til 		
at få del i med hjælpepakken til faste omkostninger og 		
ønkompensation.

•

47,4 mio. kr. står Smukfest ifølge de første beregninger 		
til at få del i med arrangementshjælpepakken særligt for 		
arrangører som festivaler.

Vi vælger at koncentrere vores ansøgning mod arrangørhjælpepakken, som er designet til at dække underskud ved aflyste
arrangementer – derfor skræddersyet til sådan nogle som os.
Får festivalen del i den store arrangørpakke inkl. lønkompensation, vil det likviditetsmæssige underskud være på 16,6 mio. kr. En
betydeligt bedre prognose end det store hul i jorden på 64 mio.
kr. som festivalklubben stod i umiddelbart efter aflysningen.

24. april

FØLA hjemsendes

Festivalklubben oplever som følge af den verdensomspændende
sundhedskrise en væsentlig nedgang i foreningens aktiviteter – herunder aflysning af Smukfest 2020, som medfører en markant omsætningsnedgang. Alle medarbejdere er derfor inviteret til personalemøde, hvor direktionen med bestyrelsens opbakning præsenterer en
plan for arbejdspladsen den kommende tid.
Først og fremmest er de forskellige hjælpepakker en kæmpe hjælp
for foreningen. En af forudsætningerne for hjælpepakkerne er, at vi
selv gør så meget som overhovedet mulig for at dække det hul, som
aflysningen efterlader. Vi går derfor med det samme i dialog med
vores mange samarbejdspartnere, og hele vejen rundt er der opbakning og lyst til lave aftaler, der understøtter opgaven med at omkostningsbegrænse.
Aflysningen berører også ansatte medarbejdere i festivalklubben, og
følgende tiltag meldes derfor ud på personalemødet denne dag
•

10% lønnedgang hos alle medarbejdere i den resterende
del af regnskabsåret

•

Hjemsendelse af flest mulige fastansatte, omkring 75%, fra den
29. april og i første omgang frem til 9. juli. Lønkompensations
ordningen forlænges senere til den 28. august

•

Kontoret lukker ned i uge 29, 30 og 31, hvor alle ansatte holder
ferie. Derudover afvikles restferie.

Regeringens intention bag lønkompensationsordningen er at skabe
et incitament for organisationer for at fastholde arbejdspladser, så vi
ikke kaster unødigt mange ud i ledighed som følge af Corona. Det
er med til samtidig at sikre, at vi på den anden side af krisen kan give
Danmark fællesskabet, begejstringen, glæden, festen og antidagligdagen tilbage på det niveau vi kender, for det kommer vi til at
trænge til!

27. april

Sanne og Johnnys frikadellesalg

Vi var langt i planlægningen af Smukfest 2020 og havde forberedt os grundigt – også i køkkenet, hvor vores skønne personale
havde forberedt en masse lækkert mad til vores frivillige medhjælpere.
De åbner derfor en Corona-frikadellebod, hvor intet mindre end
1400 frosne frikadeller og 700 kødboller langes over betalingsdisken til festivalkontorets ansatte.

4. maj

Første brainstormmøde i B.A.G

Allerede før aflysningen, i perioden under lock-down, snakkede
nogle af de kreative hoveder på festivalen sammen om, hvordan
Smukfest kunne skabe glæde og håb hjemme hos danskerne.
Konceptet Walthers Fjernfest var blandt andet oppe at vende
– en idé om at skabe festivalstemning med telt og alt der ellers
lugter af festival hjemme i stuen, hvor Smukfest ville livestreame
koncerter til at understøtte festlighederne. Det nåede vi desværre ikke at føre ud i livet.
Efter aflysningen bliver der nedsat en brandaktiveringsgruppe
(B.A.G). Smukfest lever nemlig ikke bare af sig selv. Det har taget
mange år at skabe, hvad Smukfest er i dag. Festivalen, følelsen,
brandet – formet af mennesker, historier og oplevelser. Derfor
skal der holdes liv i Smukfest selv uden festival, og gruppen mødes til brainstorm.
Mange idéer er oppe at vende, men vinderen bliver Walthers
Hjemmefest. En opfordring til at holde sin egen version af Smukfest derhjemme med vennerne og dele festlighederne i den
dertil oprettede Facebookgruppe – Walthers Hjemmefest 2020.
Smukfest tilbyder, i samarbejde med hjælp fra nogle af de gode
Legekammerater, at man til sin fest kan købe en særlig festpakke med alverdens ting og sager, der sender tankerne tilbage til
bøgeskoven. Mere om det senere.
Det er også her, man sætter gang i en konkurrence blandt gæsterne om at designe ”The Greatest Smukfest That Never Was”
t-shirt” – der skulle jo nødig gå hen og være hul i samlingen,
fordi en dum virus kommer i vejen. T-shirten skal produceres på
bestilling, så der passes på Walthers penge.

2. juni

Walthers Væbnere kick-off

Frivillighed er kernen hos Smukfest – uden de frivillige medhjælperes opbakning og engagement bliver der ikke fest i skoven.
Så hvordan sørger man for at fastholde det uden en skovfest,
og når størstedelen af festivalkontoret, som plejer at understøtte
medhjælpere og frivillige ledere, er sendt hjem for at sidde på
deres hænder?
Festivalkontoret nedsætter arbejdsgruppen, Walthers Væbnere,
hvor omkring 40 frivillige ledere møder op til kick-off. 2. juni på
FØLA. Gruppen skal arbejde i tre spor – hvordan kommer vi godt
fra start i den nye sæson (skifter senere til specifikt at omhandle
input til formandsseminar), aktivering af Walthers Musikcafé og
en værktøjskasse til festivalens frivillige ledere.
Walthers Væbneres arbejde drives de næste måneder af frivillige kræfter og outputtet kvalificerer i den grad årets digitale
formandsseminar i slutningen af november.

11. juni

Hele Danmarks festival

Nok bliver der ikke Smukfest i skoven, men i de danske stuer –
der får de alligevel et stykke med bøgeskov og antidagligdag i
fjerneren denne aften.
TV2 var nemlig forbi Skanderborg en dejlig sommerdag, hvor de
havde Rasmus Bjerg, Christopher, Poul Krebs, Annika Aakjær og
Citybois med sig under armen. Det blev til et dejligt tv-program,
hvor de alle gav et nummer, fortalte anekdoter fra skoven og det
lugtede bare en lillebitte smule af… Gode frivillige kræfter hjalp
nemlig med at skabe den flotteste Smukfest-kulisse til optagelserne med både præriehytte, appelsinbod og naturligvis bøgeflis.

Uge 29, 30, 31

Bomstille på kontoret

Lønkompensationsordningen kræver, at der afvikles mindst 3
ugers sammenhængende egenbetalt ferie for alle modtagere af
lønkompensation. Så Walther sender alle medarbejdere hjem på
sommerferie tre uger midt i juli måned. Der er historisk stille på
festivalkontoret og i skoven, som på det her tidspunkt plejer at
summe af liv og være allermest travl.
Tilbage i maj er der som sagt nogle, der har fået gode idéer til
spændende sommerprojekter, så der er nogle få, der må udsætte ferien – de får nemlig travlt med at sprede bare en lille smule
Smukfestmagi rundt omkring i landet.

Uge 30

Der pakkes

Den 11. juni går 400 af Walther hjemmefest-pakker i salg på Smukshoppen, og det går over al forventning. Blot et par timer senere er
hylderne tomme.
I uge 30 mødes et hold af frivillige så for at få pakket de mange store kasser, som i uge 31 sendes ud i hele DK – og også et par stykker
til Norge, Sverige og Tyskland.
Her er listen over indholdet i kasserne:
Inspirationskatalog til hjemmefest
Bogen om Waltherånd
Smukgin 2020
Hippie-spande
Champagneglas
Smukfest-kander
Pure lakridsshots
Royal pilsnere
Waltherkasket og strømper
Toiletpapir
Plastickrus
Walther hjemmefest-armbånd
Lommeaskebægre
Kondomer
Ørepropper
Tatoveringer
Strips
Makrel i tomat
Gaffatape
Sugerør
Toiletpapir
… og naturligvis en pose bøgeflis som prikken over i’et

Uge 32

Smukfest nr. 41

Tanken om, at der skal være helt stille 2. weekend i august… den huer
ikke just festivalkontoret, der derfor har sat flere ting i værk. Vi kan simpelthen ikke lade være.
På Facebook har henholdsvis gæster og medhjælpere haft mulighed
for at melde deres hjemmefest til konkurrencen om at få besøg af Walther og co. Karavanen bestående af Smukbussen, Fest med Hest, litervis
af Happy Hippie spande, fadøl, musik, Smukfest-stemning, Walther og
et helt hold af veloplagte frivillige ruller ud i landet.
-

Søndag i uge 31 til Råsted lidt nord for Randers, hvor det up-		
coming rockband Joyce blæser en af festivalens egne frivillige 		
ledere og hendes hold af venner omkuld.

-

Onsdag går turen til en smuk æbleplantage i Ringkøbing, hvor 		
Djämes Braun (på sin fødselsdag!) spiller en hitparade for 		
den festglade flok – som både synger flittigt med, men 			
også giver en fødselsdagssang.

-

Fredag kører karavanen på sin sidste og længste tur – helt til 		
Horne ved Hirtshals. Festivalens egne DJ’s sørger for sound		
tracket til det store dansegulv i gårdspladsen, hvor der er 		
kærlighed i luften, og Walther er vidne til et vaskeægte frieri.

Som en overraskelse til de ganske få heldige, støver de glade festspredere på hjemturen totalt uvidende Smukfest’er op, som de crasher med
Smukbussen, slatter og højt humør. Dét er noget, der spreder glæde.
Smukfest nr. 41 tæller i historiebogen. For godt nok bliver den ikke holdt
i de sædvanlige omgivelser, men eksisterer i mini-format i haver og
stuer landet over, hvor Danmarks smukkeste gæster og medhjælpere
har gjort sig yderst umage for at skabe deres egen Smukfest med alt,
hvad det indebærer. Imponerende byggerier og fantastiske stemningsbilleder strømmer ind fra nær og fjern, og det er fuldstændig fantastisk
at følge fra sidelinjen.
Smukfest bakker så godt op om hjemmefesten som muligt ved at
sende live og streame alverdens indslag på smukfest.dk. Der er både
ginsmagning, guide til at lave den originale Arizona Burger, tidligere
koncerter og meget mere.

8. august

DR live fra Skovlunden

Lørdag i uge 32 plejer at være en af de helt store – og bliver
det på en måde stadig i det her mærkværdige år uden festival. DR sender nemlig ”Smukfest 2020 LIVE på DR2”, hvor skønne gæster og medhjælpere fester med på Zoom, og Medina,
Peter Sommer, Nicklas Sahl og Benjamin Hav sørger for musikken.
Settingen på Skovlunden har festivalens knaldhamrende dygtige opstillere igen banket op, og der er både blevet bygget
mini-Stjernescene og lavet sø med Smukfests ikoniske badeænder – det lugter lidt af det, vi alle sammen savner lige
præcis denne lørdag.

10. august

Alle gæster har taget stilling til deres billet

Siden 18. maj har alle gæster med billet til Smukfest 2020 haft
mulighed for enten at refundere deres billet eller overføre den til
2021. Langt langt de fleste har taget et aktivt valg, og de resterende er automatisk blevet overført til næste års festival.
Smukfest har nogle af de mest loyale gæster, som har vist deres
kærlighed og tillid til skoven, og det er saftsuseme stort, flot og
rørende:
95% har holdt fast i deres partoutbillet
65% har holdt fast i deres endagsbillet
Walther kunne ikke bede om meget mere. Jo, så skulle det da
lige være et farvel og tak til virus og velkommen tilbage til først
og fremmest dagligdag og derefter vores allesammens yndlings
– antidagligdag!
31. august

Vi er tilbage og ser fremad

Hjemsendelsesperioden er ovre, alle mand er tilbage i mailboksen, kontorstolen, i skovbunden – og dét har vi glædet os til. Nu
ser vi fremad og sætter alt ind på at afvikle den smukkeste festival til august 2021!

