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Det er med beklagelse at Jeg må meddele at Sjællandsfestivalen 2020 er aflyst. Baggrunden er
at Regering og Myndigheder har påbudt at alle festivaler og store markeder ikke må afvikles,
henover sommeren. Dette påbud gælder frem til august måned 2020, indtil videre.
Bestyrelsen har stor forståelse for denne beslutning, da det ikke ville være ansvarligt at
gennemføre Sjællandsfestivalen 2020, da største parten af vores publikum tilhører gruppen af
borgere som Danmark i øjeblikket gør alt hvad de kan for at passe på, så de ikke bliver smittet
eller kan bringe smitte videre. Samtidig har Sjællandsfestivalen også stor respekt for det
arbejde som personalet gør og har gjort i forbindelse med at tage vare på borgerne og det vil
ikke fornuftigt at bringe så mange mennesker sammen til en festival.
Derfor er det besluttet at Sjællandsfestivalen flyttes den 19 – 20 maj 2021, samme sted, med
samme sjæl og samme musikprogram, måske med små ændringer.
Det har desværre også betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige, der
står bag madboder, yder service på pladsen eller som bidrager med programindhold, leverancer
og produktioner. Mange er i forvejen meget hårdt ramt.
Sjællandsfestivalen vil gerne bede om Jeres opbakning. I kan gøre kæmpe forskel ved allerede
nu at sige ja tak til at være med til næste års festival. På den måde vil I være med til at sikre at
Sjællandsfestivalen 2021 og hjælpe os igennem den næste svære tid.
Med hensyn til dem der allerede har købt billetter vil billetten være gældende til festivalen
2021, men såfremt man er forhindret eller andet, er det muligt at få refunderet billetten ved
henvendelse til Ticketmaster. Deadline for refundering vil være 15-05-2020.
Da vi har mange trofaste og loyale publikummer, vil vi holde åbent for billet salget hele 2020 og
2021 frem til Sjællandsfestival 2021, således at det er muligt at sikre sig billetter i en meget
længere periode end vi tidligere har haft.
Igen har vi stor forståelse for beslutningen da det ikke ville være ansvarligt og vil ikke give
mening at samle så mange mennesker, det være sig publikum, musikere, teknikere, personale,
frivillige, leverandører og andre der får Sjællandsfestivalen til at blive den festival som vi gerne
vil være, nemlig en festival med Sjæl.

Så vi må vente til 2021, med at lave en stor fest.
På vegne af Sjællandsfestivalens bestyrelse
Lars Ravn
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