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Det er 36. gang at 
Danmark vil opleve den 
grønne bølge, der på 
imponerende vis ruller 
over landet. En tradition, 
som har sat store spor for 
både artister, publikum, 
Muskelsvindfondens 
medlemmer og - frivillige 
siden den første koncert 
ramte landevejen i 1983.

Den grønne bølge er 
kendetegnet ved tre ting: 

1) at være fyldt med liv, 
2) at besidde en kæmpe 
vilje og 3) at bære et 
stærkt budskab. Livet i 
den grønne bølge kom-
mer 100% fra den kæmpe 
indsats du især yder un-
der Grøn. Hertil kommer, 
at det er båret af en stærk 
vilje fra dig og dine med-
Crewere, som formår at 
gennemføre Grøn, uanset 
de forhindringer vi sam-
men møder på turen. 

Velkommen til GRØN 2019
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Og når du på så smuk 
vis, som en del af Crewet, 
formår at forløse GRØN, 
bliver det ét af de stær-
keste budskaber, som 
eksisterer i landet – Plads 
til forskelle. 

På Fonden taler vi ofte 
om, hvor fantastisk stor 
mængde liv og vilje, 
der fi ndes i Crewet. Og 
om hvilken betydning, I 

sammen har for at skabe 
Plads til Forskelle. Så TAK 
for dig! – og fordi du er 
med til at bære budska-
bet ud i verden.  

En ting er sikkert - Grøn 
bliver igen i år en kæmpe 
oplevelse for såvel gæster 
som Crewere. Men Grøn 
bliver også grønnere, da 
vi for første gang siger 
farvel til engangsøl-
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krus og velkommen til 
genanvendelige krus. En 
beslutning som er med til 
at understøtte vores alles 
engagement for miljøet. 
Men det bliver også en 
folkelig fest, der rummer 
alle, og hvor kunstnerne 
bakker op om Plads til for-
skelle - når de vælger at 
ligge navn til årets ”Plads 
til forskelle”-T-shirt. Og 
så bliver det en kæmpe 

oplevelse, når du møder 
publikum på pladserne 
og skaber en fest for dem.

Så om det er første eller 
27. gang, du er med på 
Grøn, så bliver det en fest, 
som skaber noget helt 
unikt. 

Kærlig hilsen 

Indsamlingsafdelingen
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Tak, 

- fordi du er ambassadør for Plads til forskelle!

Du er og bliver vores 
allerbedste Plads til 
forskelle-ambassadør. Vi 
kan ikke komme i tanke 
om andre steder, hvor 
rummelighed og mang-
foldighed trives lige så 
godt, som hos de frivillige 
i Muskelsvindfonden – og 
det er vi enormt stolte af! 
Det er både en styrke og 
forpligter. Vi håber, at du 
vil være med til at løfte 
opgaven og sørge for, at 

visionen om Plads til for-
skelle kommer ud at leve 
– både når du er afsted 
som frivillig og når du 
er kommet hjem. Nok så 
mange bannere og bro-
churer kan fortælle vores 
gæster, hvad vi arbejder 
for, men det er i mødet 
med andre mennesker, at 
holdninger bliver ændret 
og fordomme nedbrudt. 
TAK fordi du bakker op!
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Turbogen vol. 2019 

Turbogen er et rigtig 
godt opslagsværk at 
have på sig under turen, 
ligegyldigt om man er ny 
eller gammel. Vi anbefaler 
derfor, at du tager den 
med på turen – du får 
udleveret en plastlomme 
og en keyhanger, når du 
tjekker ind på pladsen, så 
du altid kan have den lige 
ved hånden. Turbogen vil 
ligeledes være tilgænge-
lig på crewet.dk.

Første tur på Grøn?
Læs bogen fra start til slut. 
Det er altid rart at være lidt 
forberedt, og du vil hurtigt 
fi nde ud af, at vi ikke er 
som de andre – naturligvis 
på den skønne måde. 

Er du gammel?
Læs bogen fra start til slut 
- det kunne jo være, at du 
lærte noget nyt! 
Er du doven og gammel? 
Så læs fra side 28.

GOD FORNØJELSE
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Ved ankomsten til Grøn 
kan det hele godt virke 
lidt kaotisk, da vi er rigtig 
mange frivillige. Spørg 
endelig nogle af de 
gamle Crewere, hvis du er 
i tvivl - de vil meget gerne 
hjælpe.

Transport
Vi sørger for, at du bliver 
transporteret til Grøn på 
en nem og sjov måde. 
Der vil være busser, der 

FØRSTE DAG PÅ GRØN
henter jer fra fl ere af de 
større byer i Danmark. I 
busserne møder du en 
masse erfarne Crewere, 
der vil hjælpe dig på vej 
og kan svare på dine 
spørgsmål. Transporten 
frem til afhentningsste-
derne skal du selv sørge 
for. Bliver du kørt i bil til 
koncertpladsen, dækker 
vi ikke transporten. Se 
mere under transport på 
side 62.
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Crewerne har tradition 
for at gøre busturen til 
en fest. Du kan forvente 
masser af kram, sang og 
hygge. Det er OK at drikke 
øl i bussen, men vi for-
venter, at du ikke møder 
fuld op.

Funktion(er)
Det er en god idé, at du 
hjemmefra fi nder ud af, 
hvilke(n) sektion(er) du 
skal arbejde i. Du kan 

holde dig orienteret ved 
at logge ind på crewet.
dk. Vær opmærksom 
på, at du både kan være 
tildelt en funktion før/
efter koncerten og en 
anden funktion under 
koncerten. Du kan f.eks. 
have en funktion, der 
hedder ’Telt’ før og efter, 
mens du under koncerten 
skal hjælpe i ’Indgangen’. 
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Indtjekning
Når du er kommet frem 
til koncertpladsen, skal 
du fi nde din bagage og 
derefter følge køen til 
Crewkontoret for at blive 
tjekket ind. Har du ikke 
allerede et Crewkort1, kan 
du få det lavet på Crew-
kontoret en af de første 
dage på turen. Vi laver 
ikke Crewkort i forbin-
delse med indtjekningen, 
fordi vi har drøntravlt med 
at tage godt imod lige 
netop dig. Ved indtjekning 
vil du også blive oplyst 
om, hvilke(n) funktion(er) 
du skal være på, hvis du 
ikke allerede ved det. 

Når du er blevet tjekket 
ind, skal du fi nde din Sek-
tionschef2 eller Souschef. 
De vil stå i området ved 
Crewkontoret og holder 
et skilt med navnet på 
den sektion, de har ansva-
ret for. Kan du ikke fi nde 
din chef, så spørg endelig 
nogle af de andre Crewere 
– de vil helt sikkert gerne 
hjælpe dig.

Crewtøj
Ved siden af Crewkontoret 
vil du få dit Crewtøj3 og 
en keyhanger til dit Crew-
kort. Du får udleveret 4 
t-shirts og 1 sweatshirt. Vi 
forventer, at du benytter 

2 Crewtøj er de t-shirts/sweatshirts, vi bruger, når vi arbejder. Det er dine til at 
beholde.

1 CrewKort er dit personlige Id-kort med billede og Crew-nr. Det giver dig adgang 
til bagområdet på koncertpladsen og skal altid bæres synligt. 

3  Sektionschefen er frivillig som dig selv og har ansvaret for, at sektionen fungerer 
optimalt både socialt og produktionsmæssigt. Sektionschefen har en Souschef 
(også frivillig), som kan fungere som stand-in, hvis Sektionschefen skulle være 
optaget andetsteds.
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disse, når du arbejder – vi 
vil gerne sikre, at vores 
gæster og samarbejds-
partnere oplever vores 
logo og kunstnerens 
design. Hvis du fi nder ud 
af, at du ikke har behov 
for alt dit Crewtøj, vil det 
være muligt at indle-
vere det overskydende, 
ikke-udpakkede tøj på 
Crewkontoret. Det giver 
os mulighed for i højere 
grad at være behjælpe-
lige med ombytning eller 
bortkommet tøj. Alt over-

skydende Crewtøj efter 
turen vil blive doneret til 
Kirkens Korshær og sendt 
til Afrika. 
Der må ikke klippes i 2019 
Crewtøj. Hvis du har en 
gammel Crew t-shirt, kan 
du klippe i denne og tage 
den på, når du arbejder 
før eller efter koncerten.

Aftensmad og velkomst
Fra kl. 17:30 er der 
aftensmad i Intern 
Catering4 (følg strømmen 
eller spørg om vej). Efter 

4 Intern Catering er dér, hvor vi spiser, når vi er på pladsen. 
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aftensmaden mødes du 
med den sektion, som du 
skal arbejde i. Har du fået 
tildelt en Under sektion 
skal du mødes med dem. 
Hvis du også har fået til-
delt en Før/Efter sektion 
(El, Hegn, Telt osv.), skal du 
mødes med dem, og du vil 
møde din Under sektion 
(eks. bod/bar) senere, når 
du ankommer til skolen. 

Kl. 20:00 holdes der et 
velkomstmøde midt på 
pladsen, hvor du kan få 
sat ansigt på nogle af 

”De Voksne”5 og høre 
noget om Grøn-turen 
og Muskelsvindfonden. 
Vi er på pladsen til kl. ca. 
22, hvorefter vi kører til 
skolen i Køge og hygger 
os. Dette er den eneste 
dag, hvor vi alle lander 
på skolen på samme tid. 
Det kan derfor godt være 
lidt kaotisk – men bare 
rolig – der vil som altid 
være natmad nok til alle, 
ligesom alle får en sove-
plads. På skolen mødes 
alle med deres Under 
sektion.

5 De voksne er Crewernes betegnelse for de ansatte hos Muskelsvindfonden.
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KONCERTPLADSEN
Scener, boder, barer
På koncertpladsen har 
vi i 2019 tre scener: Grøn 
Scene og NOVA-scenen i 
hver sin ende af pladsen 
og ”Ghettoblasteren” 
midtpå.  Vi har ni barer, en 
øl-have, to burgerboder, to 
pizzaboder, en merc-
handisebod, en pant- og 
værdikortbod og et/to 
partnerskabsområde(r) – 
også kaldet Foodsquare(s). 
Vi har desuden et 
samarbejde med eksterne 
madleverandører i forskel-
lige Foodtrucks. Antallet 
af disse varierer fra dag 
til dag.

Gæsteområde
Herudover er der et gæ-
steområde, hvor der også 
fi ndes en bar og en bod. I 
større byer kan området 

KONCERTPLADS OG BAGOMRÅDE

udvides med ekstra barer 
samt pant- og værdikort-
boder. 

Gult, Grønt, Rødt og 
Blåt område
For bedre at kunne fi nde 
rundt blandt alt dette, op-
deler vi koncertpladsen i 
fi re områder: Gult, Grønt, 
Blåt og Rødt område. 
Hvis du står med ryggen 
til Grøn Scene, vil alt på 
din venstre hånd (inkl. 
Centerbar 2) være Grønt 
område (også kaldet Grøn 
side), mens alt på din 
højre side (inkl. Centerbar 
1) er Gult område (også 
kaldet Gul side). Området 
med Grøn Scene, gæste-
området, bagscenen mv. 
kaldes Rødt Område, og 
området med NOVA Sce-
nen kaldes Blåt Område. 
Du kan se et oversigtskort 
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over pladsen og områder 
bagerst i denne bog. 

Event Safety
Event Safety6  varetager 
sikkerhed og første-
hjælpsberedskab på 
koncertpladserne. Event 
Safety består af Event-
vagter samt førstehjælps-
behandlere og –assisten-
ter. Crewere skal benytte 
adgang fra bagområde 
til førstehjælpsstationen. 
Event Safety bor, sover og 
hygger sig sammen med 
alle os andre på skolerne.

BAGOMRÅDET
Intern Catering 
(mad på turen)
Her sørger Intern Cate-
ring (IC) for, at der bliver 
lavet mad til os tre gange 
i døgnet; morgenmad, 
frokost og aftensmad. 
Intern Catering Crew 
hjælper vores kok og 
sørger for, at IC er et rart 
sted at være. Tilrettelæg-
gelse af menu samt det 
overordnede ansvar for 
kvalitet, mængder og 
smag ligger hos vores 
kok – hans fornemmeste 
opgave er, at du kan 
spise dig mæt i lækker og 
nærende mad. 

IC vil meget gerne snakke 
med dig, men ser gerne, 
at du holder dig udenfor 
køkkenteltet. Så går du 
ikke i vejen eller kommer 
til skade. 

6 Event Safety kaldes i Crewet for ES 
eller ’Kryds-Crew’, og deres første-
hjælpsvogn kaldes for Kanylen.
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Allergi/præferencer
Har du specielle madbe-
hov, allergier eller andet, 
som IC skal tage højde 
for, skal du oplyse det 
på din profi l på crewet.
dk. HUSK – dette er et 
værktøj til kokken, så han 
kan sikre, at der er mad 
til alle. 

Vi anerkender, at nogen 
bare ELSKER bacon(!) - 
men hold gerne den slags 
kommentarer på Face-
book – ikke på crewet.
dk, tak.  Der vil hver dag 
være en vegetarmenu, 
men den står ikke altid 
fremme sammen med 
resten af maden i IC eller 
natmaden på skolen, da 
vi gerne vil sikre, at der 
er mad til alle vegetarer. 
Spørg gerne i IC eller 
Indkvarteringsteamet 
på skolen, hvis du savner 

vegetarmad på pladsen 
eller til natmad. Dagens 
menu samt vegetarmenu 
vil blive vist på skilte i IC.

Crewkontoret
Crewkontoret er Muskel-
svindfondens mobile 
Frivillighedskontor under 
Grøn. Crewkontoret 
er til for at tage sig af 
Crewerne og kan svare 
på alt! Her kan du få lavet 
Crewkort m.v., og har du 
fundet glemte sager, kan 
de indleveres her. Crew-
kontorets åbningstider er 
på koncertdage kl. 8.30-
10.00, kl. 11.30 – 13.30 
og kl. 17.30 – 21.00.  I 
Overliggerdagene – se 
program for overligger-
dage på side 73.

CrewNyt
Da vi er utroligt mange 
Crewere afsted, kan det 
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svært at holde sig ori-
enteret om alt, hvad der 
sker. Derfor har vi vores 
egen avis kaldet CrewNyt, 
der tidligere udkom hver 
dag på koncertpladsen. 
I år vil nyheder historier 
og lign. udelukkende 
blive slået op i CrewNyt-
gruppen på Facebook. 
CrewNyt produceres af 
Crewere til Crewere og 
er en go’ blanding af tant 

og fjas, opdateringer 
fra Muskelsvindfonden, 
gode historier, m.v. Har 
du et godt tip, kan du 
sende det til CrewNyt på 
Facebook.

ChaufførcrewE
Man kan ikke fl ytte Grøn 
otte gange på 11 dage 
uden verdens bedste 
ChaufførcrewE & Truck. 
I alt består holdet af 57 
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lastbiler og 11 trucks. Alle 
chaufførerne er frivillige, 
præcis som dig, og de 
fl ytter tingene om natten, 
mens resten af Crewerne 
er på skolen. Det betyder 
også, at du nok vil opleve 
holdet sidde og slappe 
af i bagområdet fra tid 
til anden – det er altså 
fordi de hovedsageligt 
arbejder om natten, men 
faktisk OGSÅ om dagen. 

Lageret
Lagere er behjælpelige 
med udlevering af alt 
hvad boder, barer og an-
dre sektioner har behov 
for i løbet af turen. HUSK 
altid at have en præcis 
liste over hvad du skal 
bruge og evt. hvad du 
skal bruge det til, inden 
du henvender dig – så 
kan Lageret hurtigere og 
nemmere hjælpe dig. 

De elsker at få besøg på 
Lageret, men ser gerne 
at du henvender dig ved 
Velkomstbordet, og at du 
bliver på græsset foran 
deres trailere, mens du 
bliver ekspederet.

Gæster i bagområdet
Gæster må ikke opholde 
sig i bagområdet, uanset 
om de er medlem af 
Crewet eller ej.

Crewere, der er gæster på 
Grøn, kan henvende sig 
ved indgangen til gæste-
området og få udleveret 
et gæstearmbånd til 
dem selv. Dette giver kun 
adgang til gæsteområdet, 
ikke bagområdet.
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Toiletter
Både på koncertpladsen 
og i bagområdet er 
der placeret handicap-
festivaltoiletter til 
kørestolsbrugere. Vi har 
også en lastbil med, der 
er indrettet, så man kan 
ligge ned under toiletbe-
søg, hvis der er behov for 
det. Derudover indrettes 
et specielt P-område for 
frivilliges handicapbiler, 
som forefi ndes ved 
handicappodiet. Han-
dicappodiet er tættest 
på Grøn Scene på ’grøn 
side’ af pladsen (venstre 
hånd, hvis du står på Grøn 
Scene og kigger ud mod 
pladsen).  

Overnatning undervejs
Vi overnatter på skoler 
under hele turen. På sko-

lerne sover du sammen 
med din sektion – hvis du 
arbejder før/efter kon-
certen, sover du sammen 
med dét hold. Skolerne er 
røgfrie, og i sovelokalerne 
skal telefoner være på 
lydløs. Der vil være pum-
per til luftmadrasser på 
skolerne. HUSK – dobbelt-
luftmadrasser er til min. 
2 personer. Vi ligger ofte 
meget tæt på skolerne, så 
vi anbefaler, at man med-

Enkeltmands-
luftmadrasser er 
det nye Grøn!

HANDICAPFACILITETER
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bringer enkelt-madrasser 
eller liggeunderlag. Både 
for din egen og din sekti-
ons skyld.

Indkvartering
Kirstine og Jane er vores 
indkvarteringsteam, og 
de sørger for, at alt er klar 
til os på skolerne, når vi 
ankommer. De er rigtig 
søde og hjælper gerne 
med at guide sektionerne 
hen til de rette sovelo-
kaler. De sørger også for, 
at der er natmad, og de 
leder morgenrengørin-
gen. De er meget hjælp-
somme og svarer gerne 

på spørgsmål. Nattens 
menu samt vegetarmenu 
vil blive vist på skilte ved 
natmads-buffeten samt i 
CrewNyt. 

Bagagetrailer (vigtigt!) 
Vi plejer at sove min. to 
nætter samme sted. Når vi 
forlader en skole, skal din 
bagage indleveres i Baga-
getraileren om morgenen 
– og du kan afhente den i 
Bagagetraileren igen, når 
vi lander på den nye skole 
om aftenen. Bagagetraile-
ren kører ikke med ud på 
koncertpladserne, og du 
bør derfor pakke en taske 

Kirstine Mortensen Jane Drejer
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med dét, du skal bruge 
i løbet af koncertda-
gen (regntøj, varmt tøj, 
medicin m.m.). Når vi er 
færdige i Valby d. 28. juli 
vil Bagagetraileren natur-
ligvis være på pladsen, 
og det vil være muligt at 
afhente din bagage efter 
endt nedpakning. 

Åbningstider på skolen
Skal vi være fl ere dage på 
samme skole, vil skolen 
være afl åst i tidsrummet 
fra kl. 9.00 til kl. 21.00. 
HUSK derfor at pakke alt 
det, du skal bruge, inden 
du forlader skolen om 
morgenen. Kun i absolut 
yderste nødstilfælde vil 
det være muligt at få 
adgang til skolen i dette 
tidsrum, og alle henven-
delser omkring dette skal 

gå gennem Crewkontoret. 
Har du eks. glemt din 
mobil på skolen, kan du 
være sikker på, at den 
ligger trygt og forsvarligt 
låst inde, indtil vi kommer 
tilbage til skolen igen.

Glemte sager
Glemte værdigenstande 
som punge, telefoner 
og lign. skal afl everes 
på Crewkontoret. Andre 
glemte sager, såsom tøj, 
håndklæder, m.v. lægges 
i ”Glemte sager”-kassen 
i Bagagetraileren og 
opbevares dér. 

Brusebad
På skolerne er der både 
separate kvinde- og 
herrebade såvel som fæl-
lesbade7. Der er skilte, der 
viser dig på vej.

7 Fællesbad er en gammel tradition i Crewet. Her holdes nogle rigtig hyggelige 
badefester. Crewerne, der benytter fællesbadene, behandler altid hinanden med 
respekt. Det er helt frivilligt om man ønsker at deltage i disse.
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Rengøringsvagter
Når 650 Crewere bor 
sammen på skolerne, 
bliver der hurtigt meget 
beskidt. Derfor stiller hver 
Under sektion med en-
to Crewere til morgen-
rengøring hver dag under 
koncerterne. Før/efter 
sektionerne gør rent 
under overliggerdagene. 
Har du rengøring møder 
du først på koncertplad-
sen, når I er færdige med 
at gøre rent. Det er din 
sektionschef, der står for 
at uddele rengøringsvag-
terne. 

Førstehjælp
Der er altid en første-
hjælpsstation på skolerne. 
Den er bemandet med 
ES’ere (ES = Event Safety) 
i uniform, fra vi kommer 
til skolen, til vi tager 
afsted igen. Møder du 

ES’ere på skolen uden 
uniform, har de fri. De 
peger dig dog gerne i 
retning af førstehjælps-
stationen.

Frivillighedsstrategi
På frivillighedskontoret 
udvikler vi os hele tiden 
for at blive bedre. Som en 
del af det arbejde har vi i 
2018 lavet en ny strategi 
med fokusområder for 
de næste tre år. Som med 
alt andet strategiarbejde 
kan vores også blive 
lidt langhåret og fyldt 
med fi ne ord. Men vi har 
forsøgt at opridse de 
vigtigste principper her, 
så du kan følge lidt med 
i, hvordan vi tænker og 
træffer beslutninger.

Vi vil med dette gerne 
invitere alle frivillige i 
Muskelsvindfonden til at 
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tage nedenstående tan-
kegang til sig – vi er nok 
enige om det hele, når 
det kommer til stykket:

Derfor er dette altid være frivillighedskontoret 
fokus:

• Fællesskabet er altafgørende.
 Dét at vi skaber det sammen, binder os sammen og 

skaber vores kultur.
• Det skal være sjovt. 
 Hvis ikke det er sjovt at være frivillig, kan man fi nde 

andet at bruge sin tid på.
• Plads til forskelle. 
 Vi omfavner forskelligheder, mangfoldighed og ser 

det som en styrke.
• Alle skal bidrage.
 Crewet har plads til alle, der kan og vil.
• Crewkulturen er unik. 
 Respekt - for hinanden, de gamle traditioner og de 

nye tiltag. 
• Vi vil være blandt de bedste. 
 Derfor prøver vi nye ting af og viser verden, hvordan 

frivillighed kan mere end teoretisk muligt.

25



I Turbogen fra 2018, under fokusområder, stod der:
• Skrald/oprydning–Vi vil ha’ verdens fl otteste 

koncertplads!
• Gæsteoplevelse/Øjenkontakt–ALLE gæster skal 

have nærvær og et smil med på vejen!
• Sprog/Crewkultur–Vi vil give ALLE Crewere 

verdens bedste oplevelse!

FOKUSOMRÅDER I 2019

F O K U S O M R Å D E

SKRALD & OPRYDNING
 

Det er et fælles ansvar - både dit og mit!

F O K U S O M R Å D E

GÆSTEOPLEVELSE
 

Det er et fælles ansvar - både dit og mit!

Vi har taget et kæmpe 
skridt i den rigtige 
retning, men vi føler at 

vi kan komme endnu 
længere. Derfor vil du i 
år opleve nedenstående 

26



plakater i bagområdet og 
på skolerne. Det handler 
om, at vi vil give gæster og 
Crewere den bedst mulige 
oplevelse i forbindelse 
med Grøn. Hvis vi lykkedes 
med at få budskaberne 
godt og grundigt ind 
under huden, er der 
endnu større chance for, 
at vi kommer i mål med 
ambitionerne. Tag derfor 
godt imod dem og husk at 
bruge dem aktivt derude.

F O K U S O M R Å D E

SPROG
 

Det er et fælles ansvar - både dit og mit!

bruge dem aktivt derude.
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BLENDS – nyt cock-
tailkoncept fra vores 
venner i Tuborg
Vi har i en del år haft 
kæmpe succes med 
cocktails på Grøn, men 
samarbejdet med 
Nohrlund stoppede efter 
2018. Tuborg har på den 
baggrund udviklet deres 
eget cocktailkoncept, 
og vi glæder os til at 
præsentere vores gæster 
for BLENDS til sommer. De 
friske og lækre cocktails 
kommer i fem varianter: 
Ginger Storm, Passion 
Attraction, Mojito Match, 
G&T Twist og Forrest 
Finds. I modsætning 
til tidligere skal vi i år 
selv bemande de to 
drinksbarer, og så er der 
forresten stadigvæk ikke 
egetforbrug på cocktails, 

”En fest der gør en 
forskel”
Når du færdes på kon-
certpladsen eller besøger 
Grøns medier vil du se 
budskabet “Grøn. En fest 
der gør en forskel.” Det 
er et budskab, som vi 
kommunikerer til vores 
gæster og frivillige for 
at tydeliggøre, at man 
gennem sit besøg eller 
sin arbejdskraft på Grøn 

NYHEDER I 2019 (HERFRA BØR ALLE LÆSE MED)

men mon ikke der opstår 
en mulighed eller to for 
at smage på varerne. 
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gør en forskel for men-
nesker med muskelsvind. 
Alt overskuddet fra Grøn 
går nemlig til Muskel-
svindfondens arbejde for 
at skabe et samfund, der 
værdsætter forskellighed 
og styrker mennesker 
med handicap i at være en 
del af fællesskabet. 

Krus af genbrugsplast
Grøn er sammen med 
Tuborg, Northside, Tinder-
box, Roskilde og Plastic 
Change gået sammen 
om at erstatte engangs-
plastølkrus med plastkrus, 
der kan genbruges. Et 
bæredygtigt initiativ, 
som skal erstatte de ca. 2 
millioner engangsplastøl-
krus, der hvert år bruges 
på de fi re festivaler, med 
genanvendelige ølkrus. 
Det betyder, at vi i år 

serverer drikkevarer i krus, 
som efterfølgende skal 
vaskes og bruges igen i de 
resterende koncertbyer. 
Vi når heldigvis at kunne 
drage nytte af erfaringer-
ne fra de andre festivaler, 
som skal bruge krusene 
før os, hvilket betyder at 
vi har gode chancer for at 
komme godt fra start med 
krusene på årets tur.

Carpark North fortolker 
’plads til forskelle’
I forbindelse med Grøn er 
Carpark North og VRS gået 
sammen om at designe 
en T-shirt. På T-shirten 
har Carpark North lavet 
en grafi sk fortolkning af 
Muskelsvindfondens vi-
sion om at skabe plads til 
forskelle i samfundet. De-
signet er bygget op af et 
mønster af cirkler, der med 
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inspiration fra matema-
tikken, symboliserer det 
mangfoldige fællesskab, 
der opstår, når forskellige 
mennesker mødes. Det er 
den fortolkning, der også 
er på din T-shirt i år.

’Plads til forskelle’-
prisen
Igen i år uddeler Mu-
skelsvindfonden Plads 
til forskelle-prisen til et 
projekt, der skaber plads 
til forskelle i samfundet. 
Vi samler penge ind 
til prisen gennem den 
pant, gæsterne donerer 
på pladsen og salget af 
T-shirten, som Carpark 
North og VRS har desig-
net. T-shirten sælges i 
føtex og Bilka-butikker, 
samt på Grøn-pladsen. 

Intern Catering får et 
løft på maden og 
rammerne
Vi ønsker i år at give 
Intern Catering et ekstra 
skud kærlighed både på 
maden og rammerne. Det 
handler om, at alle skal 
have mulighed for at få et 
lækkert og nærende mål-
tid i dejlige rammer, så 
man kan tanke ordentligt 
op, inden man skal ud og 
knokle videre. Desuden 
bliver Intern Catering 
røgfri, så man kan nyde 
sin mad uden gener fra 
cigaretter. Der vil ved 
siden af Intern Catering 
blive oprettet et område, 
hvor det vil være tilladt 
at ryge.

Gensyn med Nova og 
Ghettoblasteren
Modsat Grøn Scene står 
NOVA scenen. Samar-
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bejdet med Nova er langt 
mere end blot 8 dage på 
græs. Nova har på tværs 
af fl ere programmer kørt 
massiv omtale af GRØN og 
er med til at sikre, at vores 
fantastiske musikprogram 
bliver eksponeret for 
endnu fl ere potentielle 
gæster. Vi er meget glade 
for vores samarbejde med 
Nova, som i øvrigt også 
laver podcasts fra Grøn. 

Midt på koncertpladsen 
står Ghettoblaster-scenen. 
Ghettoblasteren havde 
første Grøn-tur i 2018. I 
år starter Kato festen fra 
Ghettoblasten, når pladsen 
åbner, ligesom han også i 
løbet af dagen fyrer op for 
festen herfra sammen med 
et par gæster. 

En renere plads
Som nævnt under fokus-

områder, så rydder vi 
op. Både efter os selv og 
efter vores gæster. Det 
gælder over hele linjen!

Ser du skrald fl yde på 
pladsen, så SKAL du 
samle det op. Og bare 
rolig. Vi har sat mange 
Lokalforeningsfolk (LF-  
se evt. side 58) på til at 
hjælpe os med opgaven. 
Det lyder som en kæmpe 
opgave, men sammen 
kan vi få det til at se 
pænt ud.

Det gælder også i 
bagområder og på vores 
skoler. Ser du skrald, der 
fl yder, så samler du det 
op. Ser du en skralde-
spand, der er fyldt, så 
tømmer du den.

Pladsoplevelse
Der bliver i år fi re 
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oplevelsesområder, hvor 
vores gæster kan sidde 
og hygge sig i løbet af 
dagen. Der vil være 
Tuborg-parasoller, solsejl 
fra Ørsted Telte, bord/
bænkesæt, ”bi-kuber” 
mm. Vi kommer til at 
teste de forskellige setups 
ud for de store barer på 
siderne, og i løbet af de 8 
koncerter vil vi også teste 
med at bytte nogle af 
miljøerne rundt. 

Som noget nyt i år har 
Tuborg etableret en “øl-
have”, som er et afgrænset 
område på en af siderne. I 
øl-haven kan man hygge 
sig med rafl ebægere, 
købe øl og traditionelle 
danske retter. Forestil dig 
ternet dug, nydeligt stakit 
og fl aske-øl; det bliver 
piv-hyggeligt!

Voksen-BINGO vol. 2.0
Vi har justeret lidt i kon-
ceptet, men du kommer 
til at opleve Muskelsvind-
fondens ansatte være 
endnu mere synlige i år. 
Vi vil nemlig igen ud og 
have øjenkontakt med 
gæsterne, og i helt særlig 
grad med JER. I ér og 
bliver vores eksperter, 
og vi vil ud og lære af 
og med jer. Ha’ gerne 
lidt tålmodighed, når 
novicerne kommer og 
besøger din sektion. Men 
husk - vi kommer for at gi’ 
den gas, hvad enten det 
er i produktionen eller i 
salgsfl aden, så bare sæt 
os i sving!

Dare Zone afl øser 
Bungy Jump
Vi har besluttet at sende 
bungy-kranen på pen-
sion, og har i samarbejde 
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med Coast Zone udviklet 
en oplevelseszone, hvor 
vores gæster kan afprøve 
tre forskellige challenges:
• Den blide – man går på 

græsset, men snydes 
af VR-briller til at tro, at 
man stavrer rundt på en 
høj bygning og lign.

• Den vilde – Klatretårn 
på tid mod venner eller 
fjender.

• Den vanvittige – Frit 
fald!

Valbyparken bliver 
mindre
Københavns Kommune  
er i år ved at anlægge en 
sandstrand ned til vandet 
i Valbyparken. Det betyder, 
at vi kommer til at have en 
del mindre plads end vi 
er vant til, da Grøn Scene 
skal fl yttes ca. 75 meter 
længere ind på pladsen. Vi 
ønsker naturligvis forsat at 

vores gæster skal have en 
god oplevelse og ikke føle 
sig som sild i en tønde. 
Derfor vil vi, ved udsolgt 
i år, højst lukke 30.000 
gæster ind på pladsen, 
mod 35.000 sidste år.

FOOD & BEVERAGE 2019 
På Grøn går vi efter at 
have et bredt festivalmad-
sortiment, hvor der skal 
være noget for enhver 
smag og pengepung. Vi 
står om altid for en række 
boder selv og lader ekster-
ne stadeholdere supplerer 
sortimentet. Setuppet for 
2019 er fi re madboder 
- to burgerboder og to 
pizzaboder. Derudover 
kommer der endnu fl ere 
Foodtrucks med i vores 
Foodsquares samt en til to 
Foodtrucks i forbindelse 
med øl-haven.   
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Grøn har følgende på 
menuen i 2019:

Fra egne madboder:
- Grøn’s Gourmet Pizza: 
Stenovnsbagte pizzaer i 
fl ere varianter, hvor vi har 
ændret meget i valget af 
topping, hvor vi går op i 
kvalitet, men ned i mæng-
den for at få så meget 
smag så muligt.  
- Grøn’s Svindler-Burger-
BAR: serverer den bedste 
festivalburger. Burgeren 
anno 2019 bliver lavet 
med en speciel brioche-
bolle, der er højere end 
normale burgerboller. 
Bøfferne er et sousvide 
produkt, som gør at bøf-
fen er saftig og smagfuld, 
og krydres selvfølgelig 
med vores egen chili 
burgerdressing samt ost 
og bacon. 

Fra eksterne 
stadepladsholdere: 
Popcorn – chips – festi-
valslik-sortiment – donuts 
– is – pandekager med 
fyld – sliders – dumplings 
– pommes – Fish ´n Chips 
– Nachos – Burgere – 
Falaffel pita – Rullekebab 
– Flæskestegsburger –  
Gourmet hotdog – Slush 
Ice – Smoothies. 
HUSK, der er IKKE eget-
forbrug på produkter fra 
vores stadepladsholdere 
og heller ikke på vores 
egne pizzaer. 
 
Kærligheden til maden 
og Grøn dusk
Mad skal score! Derfor har 
vi som altid fokus på, at 
maden/produkterne skal 
tage sig endnu bedre ud 
og være super klar til eks. 
et modeljob på Instagram. 
Derfor er det selvfølgelig 
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vigtigt, at alle gæster ople-
ver den samme kvalitet og 
service, uanset om vi har 
travlt – så pizzatoppingen 
er fordelt smukt ud over 
hele pizzaen og en burger 
skal smile!   

Drikkevarer
Fadøl fi ndes igen i år som 
Grøn Tuborg, RÅ og Classic.

Der vil ligeledes være 
Somersby på fad skænket 
i et 0,4 l. glas, som serveres 

med isterninger for at 
give en ekstra frisk og 
lækker oplevelse i som-
mervarmen.  

I øl-haven vil man kunne 
købe en kold fl aske-øl i 
varianterne Grøn, Classic, 
Rå, og Gylden Dame. 
Flaskeøllene serveres og 
nydes kun i det indheg-
nede område øl-haven.
Sidst, men ikke mindst 
- BLENDS-cocktail fra 
TUBORG. 
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Derudover vil der naturlig-
vis være sodavand og kil-
devand i rigelige mængder 
samt varm og kold kaffe fra 
Merrild, aka spandevis af 
iskaffe i sommervarmen.

OBS! Der er kun eget for-
brug på almindelig Grøn 
Tuborg (fadøl). 
Derudover vil der na-
turligvis være sodavand 
og kildevand i rigelige 
mængder, samt varm og 
kold kaffe fra Merrild – 
aka spandevis af iskaffe i 
sommervarmen. 

OBS OBS!! Øl og Som-
mersby skænkes som 
vanligt i hurtigt tempo 
og KUN til stregen – hvad 
enten det er i kander eller 
krus!

Vi har fortsat lov til at ser-
vere dåse-produkter uden 
at åbne og/eller omhælde 
dem til plastkrus. Med 
undtagelse af Odense, 
hvor vi stadig skal om-
hælde alle dåse-produkter, 
da pladsen til daglig fun-
gerer som boldbane. Der 
vil også være undtagelse 
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på Amager og i Esbjerg, 
hvor vi tester brugen af 
1½ liters sodavand. 

Genanvendelse af krus 
og kander
Vi genanvender både 
ølkrus, drinkskrus og 
kander. Dvs. ved køb af ny 
øl/drink afl everer kunden 
brugte krus/kander og får 
udleveret et nyt fyldt krus. 
Afl everer kunden ingen 
krus eller kande, betaler 
de for nyt. Skulle det ske, 
at vi i perioder ikke har 
travlt, kommer vi til at 
teste, om det kan betale 
sig at genfylde kundens 
krus/kande, som vi har 
gjort med kanderne 
tidligere. 

Og nu til vejret…
Til slut kan vi bl.a. fortælle, 
at CrewNyt fremover kun 
bliver udgivet på Face-

book, men er stadig me-
get aktive på de sociale 
medier, og håber, at du vil 
være aktiv sammen med 
dem! Planen for toiletter 
på koncertpladsen har 
fået et eftersyn, og nu er 
vi sikre på, at der vil være 
adgang til både alminde-
lige og handicaptoiletter i 
hele tidsrummet, hvor der 
er Crewere på pladsen. 
Vi har fået endnu mere 
plads i Køge, så fl ere sek-
tioner kan få deres eget 
lokale. På Amager- og 
Esbjergpladserne kom-
mer vi til at teste, om det 
kan svare sig at have 1½ 
liters sodavand i stedet 
for dåser osv. osv… Alt 
sammen for at garantere 
DEN BEDSTE GRØN 
NOGENSINDE – til glæde 
for de allervigtigste: vores 
gæster og jer!
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CREWGAVE 2019
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Årets Crewgave 2019

Netop nu er vi i gang med at få produceret årets crew-
gave, som er denne lækre drikkedunk i moderigtig Grøn. 

Det er en gave til dig, fordi vi sætter enormt meget pris 
på din indsats, men det er også en gave til os alle sam-
men, fordi der er virkelig mange fordele ved den:

• Bæredygtighed: Hvis du fylder dunken med poste-
vand, er det intet mindre end pisse-godt for miljøet. 
Hvis du tager en plast-fl aske-vand i stedet, udleder det 
900 gange mere Co2, end hvis du fylder drikkedunken 
fra en vandpost. JA–der stod NIHUNDREDE gange!

• Money: Hver gang du fylder drikkedunken, i stedet 
for at tage en plast-fl aske-vand, sparer du 6,5 gode 
danske kroner, som går direkte til Muskelsvindfonden 
og vores formål.

• Termo: Drikkedunken holder både varmt og koldt, så 
uanset om det er din morgenkaffe, vand eller bowle i 
overliggerdagene, er den perfekt til formålet.

 
Vi håber, du vil sætte pris på gaven og bruge den rigtigt 
meget de næste mange år til glæde for Muskelsvindfon-
den og for miljøet.
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OVERSIGT OVER SEKTIONSCHEFER OG ANSATTE

Funktion Sektionschef

Projektleder Nikolai Milman

Crewkontor +Lokalcrew

Crewchef Jacob Bostrup

Kontakt Lokalcrew Julia Naldal

CrewNyt Charly Leth

KOM-Crew Anders Valentin

MentorCrew Tina Foged

Indkvarteringschef Kirstine Mortensen

Sceneområdet

Produktionsansvarlig Andreas Balslev-Olesen

Crewchef Op-, Ned- og 
MultiCrew Tolle

Stagemanager 
Grøn Scene

Jacob Møller

Stagemanager 
NOVA Scenen

Bianca Larsen

Lydhold Aske Bülow

Grøn Scene Crew Iben Skovbølle & 
Morten Frederiksen
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NOVA Scene Crew Nina Schjøtler

MultiCrew Kevin Harritsø

OpCrew John Nylander Bakken

NedCrew Ida Bruun Hougaard

Bagscene Pia Quaade

Plads /Indgang

Områdechef 
Koncertpladsen

Rasmus Christensen

Hegn Mathilde Rytoft Gustav-
sen & Jacob Edvardsen

Telt Stephanie Espersen & 
Morten Pyndt

Indgang Jesper Christensen

Billet/Info Lone Møller

Hjælp Indgang OpCrew John Nylander Bakken

Hjælp Indgang Hegn Jögvan Andersen 

Hjælp Indgang Telt Stephanie Espersen

Hjælp Indgang Bagscene Lars Vanggaard
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Gul Side 
(til højre for scenen, når du står med ryggen til scenen) 

Områdechef Gul Side Ida Aasbjerg

Bar 1 Trine Rosenberg Larsen

Center Bar 1 Grøn Scene Christian Strøm

Drinksbar 1 Lukas Haagerup

Bar 3 Camilla Pagh Potempa

Burger 1 Anna Kronborg Haar

Pizza 1 Sofi e Ringhejm Jensen

Pant- og Værdikortbod Mona Linaa

Grøn Side 
(til venstre for scenen, når du står med ryggen til scenen)

Områdechef 
Grøn Side

Mia Storgaard 
Andersen

Bar 2 Samantha Bengtsen

Center Bar 2 NOVA 
Scenen Allan Nicolaisen

Drinksbar 2 Poul Madsen

Bar 4 Josefi ne Balle

Burger 2 Mia Philipsen

Pizza 2 Sarah Sorte Skousen

Øl-Haven Thomas Stigsberg
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Handicappodie og 
Parkering

Anders Berenth

Samarbejdspartnere 

Kontakt Partnerskaber Kasper Gade

Kontakt Stadeplads-
holdere

Mette Ramsgaard

Service + Lagere, Materiel, Logistik, El

Områdechef Service & 
Lagere/Materiel

Ole Rasmussen

Lageret Pernille Diemer & 
Rasmus Alenkær

El Crew Simone Ennemark

Internet & Tablets Jesper Nielsen

Fadølsservice Michael Q Andersen

Gæsteservice & Værter Maja Biehl Petersen

Gæsteområde: 
Grøn Bar & Bod

Anette Nikolajsen

SponsorCrew/ 
Foodsquar/ Bungy

Rebecca Halberg 

Intern Catering/ 
Bagscene catering

Carina Laursen
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Indkøb/Materiel/Økonomi/Transpoer

Indkøb, Materiel & 
Transport

Per Nygaard

Indkøb & råvarestyring Mette Ramsgaard

Økonomiansvarlig Jannie Lind

Materielansvarlig Tine Vraast Thomsen 
& Bent Lauridsen

Råvarestyring Christoffer Larsen & 
Camilla Friis

Produktion & Salgsopti-
mering i barer 

Frank Andersson

ChaufførCrew E
Ole Lange, Marianne 
Hartmeyer & Johan 
Kolbe

TruckCrew
Ole Lange, Marianne 
Hartmeyer & Johan 
Kolbe

44



Sikkerhed  

Sikkerhedskoordinator Christian ”Skovbjørn” 
Sejlund

ES – Førstehjælp
Martin Hald / Jonatan 
Sommer

ES – Security Morten Markvardsen
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Din sikkerhed på GRØN 
er helt afgørende for os. 
Vi vil sikre dig en god tur 
i rammer og omgivelser, 
som du kan være tryg 
ved - sammen med nogle 
mennesker, som du kan 
stole på.  

Vi har brug for dine øjne 
på sikkerheden, og vi har 
brug for, at du siger til, 
hvis du oplever episoder 
eller elementer, hvor sik-
kerheden kan forbedres. 
Med andre ord: Hvis du 
SER noget, så SIG noget. 
Sikkerheden er alles 
ansvar. Du skal henvende 
dig til Event Safety på tlf. 
20 700 112. Gem gerne 
telefonnummeret på din 
mobiltelefon med det 
samme.

SIKKERHED

Har du brug for 
AKUTHJÆLP på 
koncertpladsen?
Event Safety har opret-
tet en alarmcentral 
Beredskabskontoret (BSK), 
som kan skaffe dig hurtig 
hjælp ved tilskadekomst, 
brand eller ved slagsmål.

Brug ALARMKANAL 1 
eller 16 på radioen. Drej 
kanalvælgeren helt i 
bund på radioen. Afgiv 
din melding stille og 
roligt. 

Fortæl, HVOR du har brug 
for hjælp. 

Fortæl, HVAD der er sket. 

Fortæl, HVEM du er.
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BLIV PÅ ALARMKA-
NALEN, INDTIL VI ER 
FREMME OG TAG IMOD 
OS VED ANKOMST!
Tag imod Event Safety, 
når de ankommer. Det 
er vigtigt, at de nemt 
kan fi nde dig i menne-
skemængden, så bliv på 
stedet, indtil de når frem.

Har du ikke radio på 
dig, kan du ringe på 
alarmnummeret til Event 
Safety: 20 700 112.

Du skal ALDRIG ringe 
112 på en koncertplads.

Har du brug for AKUT-
HJÆLP på overnat-
ningsstederne eller 
overliggerdagene?
På alle overnatnings-
stederne har Event Safety 
indrettet en førstehjælps-
station, som kan hjælpe 

dig ved tilskadekomst 
og sygdom. Der vil være 
skiltning, som viser vej til 
førstehjælpsstationen. 

Under overliggerdagene 
ligger førstehjælpssta-
tionen fast i skolens 
hovedbygning.

Ved AKUTHJÆLP kan du 
også bruge Alarmkanal 
1 og 16, samt Event 
Safety`s alarmnummer 
20 700 112.

Har du brug for LÆGE-
HJÆLP, som ikke haster?
Du kan henvende dig på 
vores lægekonsultation 
i Event Safety-teltet ved 
scenen mellem 10.30 og 
11.30 på alle koncertdage. 
Der vil være mulighed for 
fornyelse og erstatning af 
recepter. 
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Bemærk, du selv skal 
betale for den medicin, 
som du får på recept.

Brandslukningsmateriel
Der skal være en pulver-
slukker i alle telte på plad-
sen. Der skal også være et 
skilt ved pulverslukkeren, 
så den er synlig. Sektions-
chefen er ansvarlig for, at 
pulverslukkeren og skiltet 

bliver placeret samme 
sted hver morgen. I boder 
med grill/ovne skal der 
være både pulversluk-
ker og brandtæppe. Ved 
scenen og mixeren skal 
der være placeret to 
kulsyreslukkere.

Kabler på 
koncertpladsen
Kabler på pladsen er nor-
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malt enten markeret med 
rødt og hvidt afmærk-
ningsbånd/minestrimmel 
eller overdækket med 
kabelmåtter. Husk aldrig 
at køre oven på kablerne 
– brug overkørslerne.

Køreveje
Bag salgsfl aderne er der 
en fem meter bred køre-
vej. Det er din opgave at 

holde kørevejen ryddet, 
således trucks og biler 
kan komme igennem. Når 
du færdes på kørevejen, 
skal du være opmærksom 
på, at trucks og biler ikke 
har et særligt godt udsyn. 
Vær derfor opmærksom 
og fl yt dig, når et køretøj 
skal igennem.
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SIKKERHED PÅ GRØN

BRAND- & EVAKUERIINGSINSTRUKS
(fi ndes også på bodtavlen i din bod eller bar)

SIKKERHED STARTER VED DIG

1.  Kend fl ugtvejene på pladsen

2.  Kend instrukserne 
 – denne side

3.  Kend slukningsudstyret 
 – brug og placering

4.  Kend din radio – og lyt til den

5.  Vær opmærksom på al brug 
af ild

6.  Hold orden i baglandet 
 og omkring boden 

7.  Hold redningsvejen fri

8.  Hjælp til så godt du kan

Alle boder har en pulverslukker 
Boder med gas har også et 
brandtæppe.

BRAND

1.  Evakuer salgsboden

2.  Tilkald Event Safety 
 – KANAL 1 eller 16 – eller 
 ring: 20 700 112 - oplys: 
 • Hvor brænder det?
 • Hvad brænder?
 • Er nogen kommet til 
  skade? 

Bliv på kanalen til hjælpen når 
frem.

Hvis det er muligt og sikkert, 
så bekæmp ilden med brand-
slukningsmateriellet. Findes der 
gasfl asker i boden skal de fjer-
nes, så vidt det er muligt.

TILSKADEKOMST / SYGDOM

1.  Iværksæt førstehjælp 2.  Tilkald Event Safety 
 – KANAL 1 eller 16 
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OVERFALD / SLAGSMÅL / RØVERI

1.  Tilkald Event Safety – KANAL 

1 eller 16 – eller ring: 20 700 

112 - oplys:

 • Hvor skal du bruge hjælp

 • Hvad er der sket

 • Er nogen kommet til skade

 • Er der set / brugt våben

1.  Bland dig ikke i slagsmål!

2. Røveri: gør som der bliver

 sagt, spil ikke helt!

EVAKUERING

Hvis boden er nabo til en fl ugt-

vej, har denne sektion ansvaret 

for at åbne og bemande nødud-

gangen i tilfælde af evakuering.

Pladsen er opdelt i 4 områder 

GULT, GRØNT, RØDT og BLÅT.

Hvis der meldes ”Evakuering” 

over radioen eller fra sideche-

fen, åbnes hegnet i fl ugtvejen, 

og publikum hjælpes væk.

På melding om evakuering fra 

f.eks. GULT område så skal man 

søge væk fra dette område.

Når koncertpladsen er evakue-

ret, går du til opsamlingsområ-

det – sektionschefen får besked 

om hvor via radioen.

Sektionschefen har ansvaret 

for, at dette fungerer og for kun 

at formidle relevante informa-

tioner – og derved begrænse 

radioinformation mest muligt.

– eller ring: 20 700 112 - oplys:
 • Hvor skal du bruge hjælp
 • Hvad er der sket?
 • Hvor mange er kommet 
  til skade? 

Bliv på kanalen til hjælpen når 
frem.

Tag imod Event Safety udenfor 
boden, når de kommer.
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Som alle andre, der handler med mad og drikke, er 
Grøn med i ”Smiley-ordningen” og skal følge de fø-
devareregler, der gælder for konsumsalg samt udføre 
egenkontrol m.v.

FØDEVAREHYGIEJNE

Her er de ti vigtigste regler, du bør kende
1. Vask hænder så ofte som muligt – og så igen!
2. Der er en håndvask og en opvask.
3. Brug latexhandsker, når du laver mad.
4. Sår, rifter, diarré, snot – tal med din chef!
5. Har du rørt ved penge, må du ikke røre ved mad.
6. Boden skal rengøres ofte – mindst hver 3. time.
7. Tag en ren klud hver gang og læg den til vask 

straks efter brug.
8. Kød opvarmes til min. 75 grader.
9. Fra køl/grill til salg – maks. 3 timer.
10. Brug F.I.F.U.-systemet – først ind, først ud. Både 

fra køl/frys produktion salg

OBS OBS OBS - HUSK - du er vært og derfor vores 
ansigt udadtil. Derfor forventer vi, at du altid 
optræder velsoigneret og har styr på din personlige 
hygiejne. 
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GENEREL INFORMATION

Afbud
Husk at melde afbud på 
mobil nr. 2265 2411 i god 
tid, hvis du bliver forhin-
dret i at deltage!

Udebliver du fra Grøn 
uden at melde afbud, bli-
ver du blacklistet og slet-
tet fra Crew-databasen.

Alkohol
Du må derimod godt 
drikke en øl i løbet af 
arbejdsdagen, hvis du har 

lyst. Vi mener, at man som 
frivillig er med til at skabe 
festen sammen med 
gæsterne, og man derfor 
gerne må synge og skåle 
med gæsterne. Men vi 
har en forventning om, at 
ingen optræder synligt 
berusede i løbet af ar-
bejdsdagen. Har du IKKE 
lyst til at drikke alkohol, 
er det HELT OK at sige nej 
tak, og vi forventer, at alle 
respekterer dette.
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8-timers-regel
Enkelte funktioner er 
pålagt ”8-timers-regel”,
hvilket betyder, at man, 
pga. eks. sikkerhed i 
forbindelse med scene-
byggeri, IKKE må indtage 
alkohol i min. 8 timer, før 
man skal møde på vagt. 

Derudover har enkelte 
sektioner, eks. Lydholdet, 
Grøn Scene-Crew og 
NOVA Scene-Crew en 
solidarisk 8-timers-regel, 
hvilket betyder, at man 
godt må drikke en enkelt 
eller to øl i løbet af dagen, 
efter evt. opsætning, men 
at man basalt set møder 
ædru op til nedpakningen 
om aftenen.

Al kørsel, hvad enten det 
er i bil, gator, truck, lastbil 
mv. foregår, uden undta-
gelse, 100% ædrueligt.

Crewmad og ’eget 
forbrug’ 
Der vil blive serveret mor-
genmad, frokost og af-
tensmad i Intern Catering. 
Du må som Crewer også 
gerne hente en burger 
i en af vores egne bur-
gerboder eller en fadøl i 
en af barerne. HUSK når 
du henter mad eller øl 
er det højst ’en til hver 
hånd’(større bestillinger 
skal koordineres mellem 
Sektionscheferne).

Eget forbrug skal noteres 
på ’Eget forbrug’-listerne 
i boderne. Hvis der er 
meget travlt i den enkelte 
bod, kan du opleve at 
Sektionschefen eller 
Crewerne i sektionen 
henviser dig til Intern 
Catering. Dette skal 
respekteres, da boderne 
er til for at servicere vores 
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gæster. Som udgangs-
punkt vil der være mest 
travlt mellem kl. 17 og 
19, men vi forsøger at 
have burgere klar i en 
termokasse bag boden, så 
ingen går sultne i seng.

Afhentning af eget for-
brug sker ved henvendel-
se via Bagområdet - aldrig 
over salgsfl aden.

Der er kun egetforbrug 
på burgere og almindelig 
Grøn Tuborg.

Det er naturligvis ikke til-
ladt at give rabat eller for-
ære mad/drikke til familie, 
venner eller andre blandt 
publikum. Dette bliver 
betragtet som tyveri 
og politianmeldes samt 
medfører bortvisning.

”Den Gyldne 
Sikkehedssko”
Vi har som altid fokus 
på sikkerheden på Grøn. 
Derfor vil vi sammen med 
vores venner fra Bjerre-
gaard Sikkerhed for 8. år 
i træk uddele prisen ’Den 
Gyldne Sikkerhedssko’. 
Prisen går til en Crewer, 
der har haft et særligt 
fokus på sikkerheden på 
Grøn, og alle Crewere kan 
indstilles til prisen. Ople-
ver du en Crewer, som du 
synes, fortjener en ekstra 
anerkendelse for sit fokus 
på sikkerheden, kan du 
nominere vedkommende 
ved at henvende dig på 
Crewkontoret i løbet af 
turen. Vinderen bliver 
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offentliggjort ved en lille 
ceremoni i Valby og vil få 
overrakt ’Den Gyldne Sik-
kerhedssko’ samt en gave 
af repræsentanter fra Bjer-
regaard Sikkerhed. Du kan 
læse mere om, hvem de 
forskellige nominerede er 
m.v., på CrewNyt’s FB-side 
undervejs på turen.

Forsikring
Muskelsvindfonden tegner 
den lovpligtige arbejds-
skadeforsikring for alle 
frivillige og ansatte. Det er 
vigtigt, at du i tilfælde af 
skade bliver tilset af ES og 
udfylder anmeldelsesblan-
ket, så skaden kan blive 
anmeldt.

Herudover tegnes der en 
kollektiv ulykkesforsik-
ring, der dækker på vilkår 
svarende til en privat 
ulykkesforsikring.

Hvis du gerne vil vide 
mere om forsikringerne, 
kan du læse mere på www.
crewet.dk eller kontakte 
frivillighedskontoret.

Muskelsvindfonden 
dækker ikke tab af private 
genstande, så det er en 
god idé at tjekke, om din 
private indboforsikring 
dækker de ting, du med-
bringer på arrangementet.

Fribilletter
Er du tilmeldt minimum 
en halv tur (4 dage), 
modtager du umiddelbart 
før Grøn to stk. fribilletter 
via mail, som du kan give 
til venner eller familie. Du 
får desuden tilbud om at 
købe yderligere 4 billetter 
med 50% i rabat. Husk 
derfor at kontrollere, at det 
er den korrekte mail, der er 
opført på www.crewet.dk.
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Dankort
Vi tager i år imod kort i 
alle boder på pladsen. 
Følgende kort kan benyt-
tes: Dankort, VISA Inter-
national, VISA Elektron, 
Eurocard, MasterCard, 
Maestro og JCB. Valuta 
kan kun veksles i Pant- og 
Værdikortboden, der 
er placeret i indgangs-
slusen. 

Vær opmærksom på, 
at hvis terminalerne er 
offl ine, kan vi ikke tage 
imod debetkort som 
VISA Elektron og visse 
Master- Eurocard. Kald i 
stedet InternetCrew og 
kontrollér, om en af de an-
dre terminaler i boden er 
online. Hvis hele boden er 
offl ine, henvises gæsten 
til en anden bod eller til 
Pant- og Værdikortboden, 

KONTANTFRI 
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hvor debetkort kan benyt-
tes til at købe værdikort, 
som kan bruges som 
betalingsmiddel, uanset 
om vores terminaler er 
online eller ej. 

Værdikort
Hvis gæsten ikke har 
brugt alle pengene på 
værdikortet, kan saldoen 
refunderes til betalings-
kort i Pant- og Værdikort-
boden eller til bank-

konto ved henvendelse 
til Muskelsvindfonden. Se 
nærmere info på bagsiden 
af værdikortet. 

Lokalforeningsfrivillige 
aka Lokalcrew
- er betegnelsen for de 
frivillige, der kommer fra 
lokale idræts- og kulturfor-
eninger, og som er med 
til at sikre, at Grøn kan 
afvikles optimalt. I nogle 
byer er der behov for 
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ekstra bemanding både i 
boderne og i indgangen. 
Det er blandt andet her, vi 
benytter os af Lokalfor-
eningsfrivillige (LF’ere).

Som noget nyt i år, har 
vi udarbejdet en Goodie 
bag til LF’erne. Dette er en 
form for deres egen lille 
turbog, hvor de via et link, 
som de modtager pr. SMS, 
kan fi nde de nødvendige 
informationer. 

Desuden vil der i år, på alle 
hold, være en LF-ansvarlig, 
som har til opgave at sikre, 
at lokalforeningsfrivillige 
føler sig godt modtaget 
og bliver inkluderet på 
de respektive hold. Men 
DU har som crewer, også 
ansvar for at vores LF’ere 
føler sig velkomne – vi vil 
derfor gerne understrege 
følgende:

Lokalcrewerne er 
frivillige præcis som 
dig selv, men de 
repræsenterer også 
deres egen forening, 
som de tjener penge til 
gennem deres indsats 
på Grøn. Ligesom at 
vi ikke kan undvære 
DIG som Crewer, kan 
vi heller ikke undvære 
LF’erne. Derfor er det 
vigtigt, at også de føler 
sig velkomne og som 
en del af Grøn - også 
selvom det kun er for 
en enkelt dag. Tag rigtig 
godt imod dem og vær 
med til at sikre, at de 
også får en fantastisk 
dag, så de også har lyst 
til at komme igen til 
næste år. 

Antallet af LF’ere er 
forskelligt fra by til by, 
men I de store byer er vi 
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oppe på mere end 400 
personer, der kommer 
og hjælper med diverse 
arbejdsopgaver. 

Lokalforeningerne vil 
gennem hele turen 
primært varetage disse 
opgaver; Parkering, hjælp 
i boder og bar, opsynspo-
ster, køkken, indgang, toi-
letter, sweeping på selve 
dagen. Derudover står de 
for oprydning dagen efter 
koncerten. I nogle byer 
tager de også opgaver på 
lager og scene.

Under afviklingen af kon-
certerne vil det i år være 
Julia Nadal og Stephie 
Anne Dürr Jakobsen, som 
er ansvarlige for koordi-
nering heraf. 
 

Mobiltelefoner og 
rygning
Husk at sætte din mobil-
telefon på lydløs, når du 
arbejder. Du kan tjekke 
dine SMS’er/foretage 
opkald i pauserne. Du må 
ikke lade din mobiltele-
fon op på pladsen, men 
der vil være masser af 
stikkontakter på skolerne. 
Rygning er ikke tilladt i 
boder og lign., men skal 
foregå i bagområdet. 
Cigaretter kan købes til 
banderolepris i kioskerne 
på pladsen.

Opførsel 
- gult og rødt kort
Muskelsvindfondens 
regler svarer til almin-
delige regler for god 
opførsel i samfundet. Ud 
over at du selvfølgelig 
er repræsentant for Mu-
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Gentagne overtrædelser 
eller grov overtrædelse 
af Muskelsvindfondens 
regler medfører Rødt Kort 
og betyder hjemsen-
delse fra arrangementet 
samt udelukkelse fra 
Crewet. Hver sag vil blive 
behandlet enkeltvis og i 
fortrolighed uden sam-
menligning med andre 
sager. Alle kort noteres i 
Crew-databasen.

skelsvindfonden under 
koncerterne, skal du også 
huske, at det samme er 
gældende på busturene 
mellem koncerterne og 
på overliggerdagene 
i Hjallerup – også her 
er du ambassadør for 
os – det er vi stolte af, og 
det vil vi gerne blive ved 
med at være! Såfremt du 
overtræder Muskelsvind-
fondens regler, får du 
en advarsel = Gult kort. 
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Fællestransport
Muskelsvindfonden 
har arrangeret fælles-
transport med bus fra 
en række større byer (se 
opsamlingsplanen på 
de næste sider). At køre 
med Crew-busserne kan 
være lidt af en oplevelse, 
og vi arrangerer derfor 
bus-guider i alle opsam-
lingsbyer, så specielt nye 
Crewere føler sig taget 
godt i mod. Det er dog 
helt sikkert – der vil blive 
sunget, hygget, snakket 
og sikkert festet en del 
undervejs, men stemnin-
gen er altid god. Husk at 
rygning foregår uden for 
busserne, når vi holder 
pause.

OBS – ALLE modtager 
et transportlink senest 

14 dage før afgang, hvor 
man skal gå ind og vælge, 
hvilken by man ønsker at 
stige på bussen i tirsdag 
d. 16. eller onsdag d. 17. 
juli. Her bedes man også 
oplyse, hvor man ønsker 
at stå af igen efter den 
sidste koncert i Valby 
søndag d. 29. juli.

Centrum Turist står for 
at transportere Crewet 
på Grøn.

Jes Friis Perschke
Crewbusser og logistik

MØDETIDER OG CREWTRANSPORT
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”Hos Centrum Turist er vi utrolig glade for at være 
en del af Grøn. Igen i år vil vi stå for transporten, og 
vi giver 110 % ekstra for at sikre, at I som frivillige 
får en god, sjov, tryg og afslappende oplevelse med 
fællestransporten, hvor der er plads til alle. Vi ses til 
sommer” 

- Centrum Turist

3 gode råd fra Centrum Turist:
• Chaufførens opgave er at sikre, at alle får en god 

oplevelse undervejs mellem skoler og pladser. Men 
HUSK – det er et fælles ansvar. Hvis en chauffør kom-
mer med en anvisning, er der helt sikkert en grund 
til det, og derfor skal alle anvisninger følges. Opstår 
der misforståelser undervejs, skal du kontakte din 
sektionschef eller vores Buskoordinator Jes Friis.

• Husk at hjælpe vores chauffører med at holde bus-
sen pæn og ren undervejs på turen. Chaufføren har 
altid ekstra affaldsposer og evt. klude, hvis du spilder 
noget.

• Husk at tømme bussen helt, når du forlader den. 
Chaufføren gør altid opmærksom på ankomst ca. et 
kvarter før – så begynd oprydningen i god tid. 
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MultiCrew og OpCrew
I år har vi valgt at bygge 
scenegulvet i Kolding 
allerede mandag aften 
d. 15. juli, for at slippe for 
den ekstra tur onsdag. 
Det betyder følgende for 
MultiCrew eller OpCrew:

MultiCrew/OpCrew fra 
Jylland: Multibussen kører 
fra Aalborg kl. 14:30, 
Aarhus kl. 16:00, Kolding 
Rutebilstation kl. 17:30 
og lander på pladsen i 
Kolding kl. 18:00 – scene-
gulvet bygges. Multibus-

sen kører herefter til Mus-
holm i Korsør, hvor der vil 
være adgang til toiletter 
og bade. Multibussen 
kører fra Musholm igen 
tirsdag morgen kl. 8.00 
og lander på pladsen på 
Amager kl. 9:30.

MultiCrew/OpCrew fra 
Sjælland skal møde på 
koncertpladsen på 
Amager tirsdag d. 16. 
juli kl. 10:00. Der vil være 
fællestransport fra DGI-
Byen kl. 9:30.
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ChaufførCrew
ChaufførCrewet får 
individuel besked om 
transport til Amager. Hvis 
du er på ChaufførCrew, 
kan du også få tilsendt 
chauffør-info, så husk at 
installere CrewApp’en på 
din smartphone. 

Sektionschefer
Alle sektionschefer skal 
til Infomøde på Rishøj 
Idrætscenter i Køge 
onsdag den 17. juli kl. 
9:00. Vi har arrangeret 
fællestransport tirsdag 
aften og ser derfor gerne, 
at alle chefer, der har 
mulighed for det, møder 
ind på Rishøj Idrætscen-
ter tirsdag d. 16. juli kl. 
21:30. 

Grøn SceneCrew, NOVA 
SceneCrew, Lydholdet, 
Pant- & Værdikorthol-
det, Intern Catering samt 
hele Bagscenen
Disse sektioner skal 
møde på koncertplad-
sen onsdag d. 17. juli 
kl. 9:00. Men da vi har 
mulighed for at arrangere 
fællestransport tirsdag 
aften, ser vi gerne, at disse 
hold møder ind på Rishøj 
Idrætscenter, tirsdag 
d. 17. juli kl. 21:30 (der 
vil være transport fra 
skolen til pladsen onsdag 
morgen).

Bustider for Sektions-
chefer, Grøn SceneCrew, 
NOVA SceneCrew, 
Lydholdet, Pant- & 
Værdikortholdet, Intern 
Catering samt hele Bag-
scenen – med ankomst 
på Rishøj Idrætscenter, 
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tirsdag d. 16. juli kl. 21.30.
Aalborg kl. 15:30 – turistparkering ved 
rutebilstationen
Aarhus kl. 17:00 – busholdepladsen v. Musikhuset
Vejle kl. 18:00 – turistbusparkeringen v. Banegården
Odense kl. 19:00 – Dannebrogsgade bag 
Banegårdscenteret 
Ringsted kl. 20:30 – Banegården
København kl. 20:30 – DGI-Byen

Fadølsservice, TeltCrew og udvalgte fra Indgang
Alle fra Telt og Fadølsservice, samt 15 personer fra 
Indgang møder på koncertpladsen onsdag d. 17. 
juli kl. 14:00. Resten af Indgang møder ind på pladsen 
sammen med de øvrige frivillige senest kl. 17:00)
Vi indsætter specialbusser til de sektioner, der skal 
møde på pladsen kl. 14:00. Vi har kun et begrænset 
antal pladser, så frivillige, der ikke hører til blandt oven-
nævnte, vil blive henvist til de senere afgange med 
ankomst kl. 17:00. Afgangstiderne for specialbusserne 
er som følger:

Bustider for specialbusser til Fadølsservice ,Telt-
Crew og udvalgte fra Indgang
Aalborg kl. 7:45 – turistparkering ved rutebilstationen
Aarhus kl. 9:15 – busholdepladsen v. Musikhuset
Vejle kl. 10:15 – turisbusparkeringen v. Banegården
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Odense kl. 11:15 – Dannebrogsgade bag 
Banegårdscenteret 
Ringsted kl. 12:45 – Banegården
København kl. 13:00 – DGI-Byen

Alle andre Crewere
Er du ikke blandt nogle af de ovennævnte, skal du 
møde på koncertpladsen på 10-Øren, Amager onsdag 
d. 17. juli senest kl. 17. Du kan se i opsamlingsplanen 
herunder, hvornår fællestransporten afgår fra en by 
nær dig. Vi dækker offentlig transport fra din hjemby 
til nærmeste opsamlingsby, og du kan rekvirere en 
print-selv DSB-billet ved at henvende dig til Frivillig-
hedskontoret på Crewet@muskelsvindfonden.dk. Hvis 
du selv ønsker at lægge ud for billetten, kan du få den 
refunderet på Crewkontoret i løbet af turen – dog ikke 
under tjek-in grundet travlhed. Husk at medbringe 
billetten ved refusion. Ønsker man ikke at benytte fæl-
lestransport refunderes evt. udgifter til transport kun 
ved forudgående aftale med Frivillighedskontoret.

Vi indsætter busser til at hente disse Crewere med fl g. 
afgangstider for fællestransport til Grøn. Tjek-in er fra 
kl. 16:00 på 10-Øren på Amager.
Aalborg kl. 9:30 – Turistbusparkeringen v. Banegården
Holstebro kl. 10:15 – Banegården
Viborg kl. 10:30 – ved turistbusparkering 
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Randers kl. 10:30 – Banegården
Aarhus kl. 11:00 – busholdepladsen v. Musikhuset
Herning kl. 11:00 – Foran banegården
Silkeborg kl. 11:00 – Banegården
Skanderborg kl. 11:15 – Banegården 
Horsens kl. 11:30 – Banegården
Esbjerg kl. 11:45 - busholdepladsen v. Banegården
Vejle kl. 12:00 – turistbusparkeringen v. Banegården
Fredericia kl. 12:30 – Banegården
Kolding kl. 12:30 – Rutebilstationen v. Banegården
Odense kl. 13:15 – Dannebrogsgade bag Bane-
gårdscenteret 
Ringsted kl. 14.45 - Banegården
København 15:00 – DGI Byen v. Banegården

Vigtig information til alle på Sydsjælland fra Jes Friis:
Hvis nogle ønsker opsamling i Korsør/Slagelse, skal de 
henvende sig til Crewet@muskelsvindfonden.dk.
Eventuel opsamling i Korsør vil blive fra Korsør 
Banegård. Eventuel opsamling i Slagelse vil være på 
rasteplads Antvortskov.

Transport hjem efter første halvdel
Når koncerten i Aalborg er slut, og vi har pakket 
sammen, vil der være arrangeret en bus til Aalborg 
Banegård for alle, der står af efter første halvdel. Hold 
øje på CrewNyt-siden med afgangstid og sted. 
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Transport til anden halvdel
Er du tilmeldt anden del på Grøn, skal du møde ind på 
Brændkjærskolen i Kolding onsdag d. 24. juli efter 
kl. 22:30, eller på pladsen i Esbjerg torsdag den 25. 
juli kl. 9:00, og du er herefter med på resten af turen. 
Vi dækker offentlig transport fra din hjemby til Kolding 
eller Esbjerg, og du kan rekvirere en print-selv DSB-
billet ved at henvende dig til Frivillighedskontoret på 
Crewet@muskelsvindfonden.dk. 
 
En- og todagsCrew
Deltager du som endags eller todagsCrew, skal du 
møde ind på den pågældende koncertplads kl. 9.00 
ved Crewkontoret. Du vil som en-eller todagscrewer 
blive placeret i den sektion, hvor vi har behov for din 
hjælp. Du kan derfor hverken prioritere eller ønske en 
speciel funktion som en-eller todagscrewer, men vi 
forsøger at efterkomme alles ønsker, så vidt muligt.
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Mellem koncerterne 
sover vi på skoler, og sko-
lerne skal naturligvis be-
handles ordentligt, så vi 
kan komme tilbage igen 
næste år. Som hovedregel 
sover alle Crewere sam-
men med den sektion, de 
arbejder med før/efter 
koncerten. Er du tilknyttet 
den samme sektion hele 
dagen, sover du naturlig-
vis sammen med dem.

Du skal være opmærk-
som på, at det ikke er 
tilladt at tage madpakke 
med fra boderne på 
pladsen til skolerne. På 
overnatningsstederne vil 
der være mulighed for at 
smøre dig et par stykker 
natmad. Frugt o. lign vil 
ligeledes blive stillet frem.

OVERNATNING FOR CREWET
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Rengøring og 
oprydning
Vi vil igen i år have et 
særligt fokus på skrald 
og oprydning. Det be-
tyder, at vi i langt højere 
grad skal huske at rydde 
op efter os selv. Dette 
gælder naturligvis også 
på skolerne, så det bliver 
et mere hyggeligt og 
rart sted at være. Kapsler, 
glasskår, ølsjatter, cigaret-
skodder og halvtomme 
fl asker er ubehagelige at 
træde i, når du skal tisse 
om natten og kan være 
rigtig gustne, når der skal 
ryddes op. Så ryd op efter 
dig selv! Inden vi forlader 
overnatningsstedet, skal 
ALLE rydde op og gøre 
rent. Start der, hvor du 
selv har sovet og hjælp 
de andre med resten.

Indkvarteringschefen 

bestemmer, hvornår sko-
len er ren. Busserne kører 
ikke, før skolen er tip 
top. Sektionschefen har 
ansvaret for oprydning i 
de lokaler, hvor sektionen 
har sovet. Lokalerne skal 
efterlades i samme stand, 
som da I ankom til skolen.

Mobiltelefoner og 
rygning på skolerne
Husk at sætte din 
mobiltelefon på lydløs, 
når du opholder dig i 
klasselokaler eller haller 
- på skolerne er der altid 
nogen, som sover, og du 
bør respektere dette. Der 
vil være masser af stik-
kontakter på skolerne, og 
du skal huske at oplade 
din telefon dér, da du ikke 
må oplade din telefon på 
pladsen. Rygning er for-
budt indendørs på ALLE 
overnatningsstederne. 
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HUSK at bruge de aske-
spande, der er opstillet på 
udendørsarealerne.

Respekt
Der er folk, der går tidli-
gere i seng, end du gør. 
Klasselokalerne er til at 
sove i, så larm og fest skal 
foregå på fællesarealerne.

Enkeltmands-
luftmadrasser er 
det nye Grøn!
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Overliggerdagene er 
det, vi kalder dagene 
mellem første og anden 
halvdel af turen. Efter 
koncerten i Aalborg 
kører vi til Hjallerup, 
hvor vi slapper af, lader 
op, fester og plejer os 
selv i tre dage. Herefter 
er vi klar til at give den 
en skalle til de sidste 
fi re koncerter. Du kan 
vælge at bruge din tid, 
som du har lyst til. Der 
er en del fællesaktivi-
teter på stedet, som du 
kan benytte, ligesom vi 
tilbyder nogle udfl ug-
ter, som du kan deltage 
i, hvis du har lyst. Over-
liggerdagene er kun for 
Crewere, der er med på 
HELE TUREN.

OVERLIGGERDAGE

Fællesaktiviteter 
alle dage
Skaterbane: Til fri afbenyt-
telse, men husk board.
PC-rum: Hvor du kan 
tjekke din mail.
Boldbaner, volleybaner 
mv.: Bolde kan lånes på 
Idrætscentrets kontor mod 
udlevering af dit Crewkort.
Busture: Tirsdag kl. 
11.00 afgår der en bus til 
henholdsvis Aalborg og 
stranden. Hvis du vil med, 
skal du være på Idrætscen-
trets kontor senest ti min. 
før afgang! Bussen kører 
tilbage til Hjallerup sidst på 
eftermiddagen.
Svømmehal: Hjallerup 
Idrætscenters svømmehal 
er klar til at blive indtaget. 
Åbningstider: Mandag 
11-17, tirsdag 11-19 og 
onsdag 9-16.
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Der vil i år være DyneBio 
både tirsdag og ons-
dag – se tider under 
”Dagsprogram”. HUSK 
alkohol, sodavand og 
mad er strengt forbudt i 
Hal A(Dynebio), da det er 
noget rigtig skrammel at 
tørre op i mørke.

Overnatning
Hvor din sektion skal 
overnatte fremgår af de 
plancher, som Indkvarte-
ringschefen hænger op 
i skolens forhal. Badning 
foregår i Idrætscentret. 
Du må også gerne slå 
telt op på området bag 
hallen, hvis du hellere vil 
sove der.

Vasketider
På skolen har vi vaskema-
skiner og tørretumblere, 
så alle har mulighed for 
at vaske og tørre tøj. 
Maskinerne opstilles i et 
telt foran skolen – Hver 
sektion har på forhånd 
bedt om specifi kke 
vasketider. Husk at skrive 
dig på til en vasketid, når 
det er din sektions tur 
til at vaske. Og husk at 
læse instruktionerne, som 
ligger ovenpå maskinerne 

Har du idéer til 
aktiviteter, så spørg. 
Det meste kan lade 
sig gøre!
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for at få det optimale ud 
af din vasketid.

Informationer
Vær opmærksom på 
beskeder, nyheder og 
anden info, som bliver 
hængt op i skolens forhal 
og ved Idrætscenterets 
indgang.

Kontoret
Har du spørgsmål vedrø-
rende stedet, bemanding 
eller andet, er du altid 
velkommen til at kon-
takte en af de ansatte fra 
Muskelsvindfonden. Du 
fi nder os på Crewkonto-
ret ved Idrætscentrets 
indgang.

Ansvar 
– Gi’ en hånd med!
Vi er glade for at være i 
Hjallerup. Det betyder, at 
du som Crewer er ansvar-
lig for:
• At der holdes rent og 

pænt overalt. Derfor - 
ryd op efter dig selv.

• At der ikke smides kaps-
ler, krus, cigaretskodder, 
papir mm.

• At der ikke efterlades 
fl asker/kasser i området.

• At ingen går ind i lokaler, 
der er mærket ”Adgang 
forbudt”.

• At rygning er forbudt 
indendørs.

• At gøre os opmærk-
somme på det, hvis du 
ved et uheld kommer til 
at ødelægge noget.
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- hvor vågner vi, og hvor skal vi hen?
Størstedelen kommer undervejs på turen til at bo på 
fi re forskellige skoler, og enkelte kommer til at bo på 
fem forskellige skoler. På første halvdel af turen starter 
vi med en overnatning i Køge. Herefter tager vi to 
overnatninger i Kolding og kører så til Hjallerup, hvor 
vi har fi re overnatninger i træk.

På anden del af turen tager de fl este tilbage til Kolding 
og overnatter to nætter, mens sceneholdene og nogle 
få andre tager direkte til Esbjerg og overnatter der. 
Herefter slutter vi turen af med to overnatninger i 
Næstved.

Vær opmærksom på, at der kan være ændringer i 
tiderne, så spørg derfor altid din sektionschef, hvis du 
er i tvivl.

Mandag den 15. juli
15:00  Multibussen kører fra Aalborg med opsamling 

undervejs (se specifi kke tider under Crewtrans-
port). Lander på pladsen i Kolding kl. ca. 18:00 
og scenegulvet bygges.

DAGSPROGRAMMER FOR CREWET 
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Tirsdag den 16. juli
09:30  Bus fra DGI-Byen til pladsen på Amager.
10:00  MultiCrew og OpCrew ankommer til koncert-

pladsen på Amager, hvor vi starter opstillingen 
af Grøn Scene og NOVA Scenen.

21:30  Grøn SceneCrew, NOVA SceneCrew, Lydholdet, 
Intern Catering og Sektionschefer ankommer 
på Rishøj Idrætscenter i Køge. Der vil være 
arrangeret fællestransport fra hhv. Aalborg og 
København med opsamling i enkelte større byer 
undervejs.
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Onsdag den 17. juli 
09:00  Grøn SceneCrew, NOVA SceneCrew, Lydholdet 

og Intern Catering møder på pladsen. Der vil 
være en bus der kører fra skolen til koncertplad-
sen kl. 8.00.

09:00  Velkomstmøde for Sektionschefer på skolen.
14:00  Fadølsservice, Telt og 10 personer fra Indgang 

ankommer til pladsen.
16:00  Crewbusser med alle øvrige crewere begynder 

at ankomme til koncertpladsen.
18:00  Aftensmad.
19:00  Du mødes med den sektion, du skal arbejde 

sammen med Under koncerterne – har du også 
en Før/Efter sektion, er det dem du skal mødes 
med - og I begynder arbejdet de forskellige 
sektioner.

20:00  Velkomst ved Indsamlingsafdelingen og kort 
præsentation på pladsen.

22:00 Afgang til Rishøj Idrætscenter i Køge 
23:30  Du mødes med din sektionschef for den funk-

tion, du har Under koncerten på skolen(I mødes 
i jeres overnatningslokale).
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Torsdag den 18. juli 
Vi vågner på: Rishøj Idrætscenter i Køge, HUSK at 
afl evere din bagage i bagagetraileren.
Koncertplads: 10-Øren, Amager.
Efter koncerten kører vi til Brandkjærskolen i 
Kolding og overnatter.
 
Fredag den 19. juli 
Vi vågner på: Brandkjærskolen i Kolding.
Koncertplads: Hylkedalvej, Seest – Kolding.
Efter koncerten kører vi tilbage til Brandkjærskolen i 
Kolding og overnatter.

Lørdag den 20. juli 
Vi vågner på: Brandkjærskolen i Kolding, HUSK at 
afl evere din bagage i bagagetraileren.
Koncertplads: Marienlystvej 48, Aarhus V.
Efter koncerten kører vi til Hjallerup Idrætscenter og 
overnatter.

Søndag den 21. juli 
Vi vågner på: Hjallerup Skole og Idrætscenter.
Koncertplads: Trekanten v. Hvorup Kirkevej, Aalborg.
Efter koncerten kører vi tilbage til Hjallerup Skole og 
Idrætscenter og holder Overliggerdage. 
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Mandag den 22. juli
Vi vågner på: Hjallerup Skole og Idrætscenter, og VI 
HOLDER FRI!
09:30  Morgenrengøring – Hegn.
10:00-13:00  Crewkontoret v. Idrætscentret er åbent.
10:00-14:00 Mokost ved hallen – Security hjælper.
12:00-17:00 Sportsaktiviteter og hygge efter eget valg. 
13:00  MultiCrew hjælper med scene, lyd og lys – 

OpCrew opstiller borde og stole til fest.
14:30  Årets pokalkamp mellem Hjallerup IF 

og Crewet.
15:00  Lageret dækker bord til middagen.
18:30  Midtvejsfesten starter – velkomsttale og 

spisning.
21:00  Liveband mm.
00:00  Natmad.

Tirsdag den 23. juli
Vi vågner på: Hjallerup Skole og Idrætscenter og VI 
HOLDER FRI!
08:30  Morgenrengøring: Indgang (på skolen) og 

Bagscene + Grøn Scene (hallen).
09:30-13:00  Mokost ved hallen.
10:00-13:00  Kontoret v. Idrætscentret er åbent.
11:00-17:00  Eventuelle busture afgår – se under ’Over-

liggerdage’.
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12:00-17:00  Sportsaktiviteter og hygge efter eget valg 
i de forskellige sektioner.

12:00-15:00  Dynebio i hallen (El-Crew hjælper).
16:00-21:00  ChaufførCrewE hjælper med klargøring til 

fest.
17:00-21:00  Spisning ved hallen.
20:00-03.00  Hygge og fest m. Liveband og DJ.
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Onsdag den 24. juli
Vi vågner på: Hjallerup Skole og Idrætscenter, og VI 
HOLDER FRI! Men vi skal så småt til at pakke sammen 
så HUSK at afl evere din bagage i bagagetraileren.

I løbet af onsdag kører nogle af de sektioner, der har 
opgaver før og efter koncerterne, til koncertpladsen i 
Esbjerg for at starte opbygningen. Der vil være aftens-
mad på pladsen i Esbjerg til disse sektioner. Fadølsser-
vice hjælper ved ankomst til skolen i Kolding.

08:30 Morgenrengøring: TeltCrew (Hal B + 
skolen).

09:00 ChaufførCrewE hjælper med pakning af 
emballage.

09:00-13:00 Kontoret v. Idrætscentret er åbent.
09:30-12:00 Mokost ved hallen.
09:00-18:30 Hygge og afslapning i Hjallerup.
12:00-15:00 Dynebio i hallen (El-Crew hjælper – 
 Tidspunkt kan evt. forlænges).
15:00-18:00 Oprydning og rengøring indendørs + 

udendørs – Grøn Scene, NOVA Scene, 
KOM-Crew, CrewNyt samt 15 stk. fra Spon-
sorCrew (skolen) LydCrew hjælper med 
udendørsområdet, dummytjek, pakning 
af borde/bænke. 
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16:30–18:30 Spisning ved hallen. 
18:30  Busafgang for alle øvrige Crewer til 

Brændkjærskolen i Kolding.
22:00  Ankomst og indkvartering på Brændkjær-

skolen i Kolding.
23:00 Hygge i kantinen.

Torsdag den 25. juli 
Vi vågner på: Brændkjærskolen i Kolding.
Koncertplads: Skibshøj i Esbjerg.
Efter koncerten kører vi tilbage til Brændkjærskolen 
og overnatter igen.
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Fredag den 26. juli
Vi vågner på: Brændkjærskolen i Kolding, HUSK at 
afl evere din bagage i bagagetraileren.
Koncertplads: Dyrskuepladsen i Odense.
Efter koncerten kører vi til Holsted Skole i Næstved 
og overnatter.

Lørdag den 27. juli
Vi vågner på: Holsted Skole i Næstved.
Koncertplads: Holsted Nord, Næstved.
Efter koncerten kører vi tilbage til Holsted Skole og 
overnatter til søndag.

Søndag den 28. juli
Vi vågner på: Holsted Skole i Næstved, HUSK at 
afl evere din bagage i bagagetraileren.
Koncertplads: Valbyparken i København.
Efter koncerten pakker vi sammen. Husk, at det især er 
i Valbyparken, at der for alvor er brug for den rigtige 
Crew-ånd, hvor alle hjælper alle, så vi kan blive færdige, 
og busserne kan køre os hjem (se under Hjemtrans-
port).
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Skoler – overnatningssteder for Crewet

Køge – Rishøj Idrætscenter
Skolevej 7, 4600 Køge

Kolding - Brændkjærskolen 
Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Aalborg og overliggerdage 
- Hjallerup skole og Idrætscenter
Idræts Allé, 9320 Hjallerup

Bakkeskolen (forbeholdt sceneholdene + div. 
onsdag efter overliggerdagene)
Skolebakken 166, 6700 Esbjerg

Næstved – Holsted Skole 
Holsted Allé 30, 4700 Næstved

ADRESSER PÅ SKOLER OG KONCERTPLADSER
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Koncertpladser
 
København 18. juli
Amager – 10-Øren, Amager Strandvej 255, 2300 Kbh S.
Crew/backstage: Amager Strandvej 255, 2300 Kbh S.

Kolding 19. juli
Kolding – Hylkedalvej, 6000 Kolding (Seest Idrætspark).
Crew/backstage: Holbergsvej 50, 6000 Kolding.
Publikum/parkering: Hylkedalvej, 6000 Kolding.

Aarhus 20. juli
Crew/backstage: Marienlystvej 48, 8210 Aarhus V. 
Handicapparkering: P-pladsen modsat koncertpladsen, 
Marienlystvej 48, 8210 Aarhus V.
Publikum/parkering: se hjemmesiden grønkoncert.dk.

Aalborg 21. juli
Aalborg - Hvorup Kirkevej 17, Nørresundby (publikum/
parkering samt crew om natten).
Crew/backstage: Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby 
(hovedvagten Hvorup kaserne).

Esbjerg 25. juli
Esbjerg – Skibhøj.
Crew/backstage: Veldbækvej 48 , 6705 Esbjerg Ø.
Publikum/parkering: Veldbækvej, 6705 Esbjerg Ø.
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OBS OBS OBS! Sådan undgår du broen ved koncert-
pladsen i Esbjerg i bus/lastbil:
Følg motorvej E20 mod Esbjerg til den slutter.
Drej til højre mod Esbjerg Centrum (vej nr. 24 eller E20).
Drej til højre i rundkørslen (Jernevej).
Drej til højre ad Darumvej.
Darumvej bliver til Veldbækvej, og du har pladsen på 
din venstre hånd.

Odense 26. juli
Odense - Dyrskuepladsen, Flemmings Allé 1C, 5240 
Odense SV.
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Crew (om natten): Brolykkevej via Falen, 5240 Odense SV.
Crew/backstage (om dagen): Flemmings Allé 1C, 5240 
Odense SV.
Parkering: Foran hovedindgangen til dyrskuepladsen 
med handicapparkering samt på hjørnet v. Falen og 
Kløvermosevej (også kaldet ”Cigaren”).

Næstved 27. juli 
Næstved - ”Holsted Nord”.
Crew/backstage: Holsted Allé 100, 4700 Næstved.
Publikum/parkering: se hjemmesiden groenkoncert.dk.

København 28. juli
København – Valbyparken.
Crew/backstage/handicapparkering: Tudsemindevej 39, 
2450 København SV.
Publikum: Hammelstrupvej 98, 2450 København SV og 
parkering ved Valbyhallen for publikum.

88



HJEMTRANSPORT

Når Grøn i Valbyparken er slut, pakker vi pladsen 
sammen for sidste gang og vender næsen hjemad. 
Der vil være indsat busser, der kan transportere dig til 
følgende byer:

København – DGI-byen, Tietgensgade v. busparkering
Ringsted – foran banegården
Aalborg – turistparkering ved rutebilstationen 
Holstebro – Banegården 
Herning – Banegården 
Randers – Banegården 
Viborg – ved turistbusparkering
Odense – Dannebrogsgade bag Banegårdscenteret
Aarhus – busholdepladsen v. Musikhusets
Silkeborg – Banegården 
Skanderborg – Banegården 
Horsens – Banegården 
Esbjerg – busholdepladsen v. Banegården
Vejle – turistbusparkeringen v. Banegården
Fredericia – Banegården 
Kolding – ved rutebilstationen

Busserne afgår først, når ALLE sektioner er færdige, og 
alle sektioner hjælper derfor hinanden med at blive 
færdige. Du skal være klar over, at turen slutter, når du 
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står af bussen igen efter hjemtransporten fra Valby. 
Det betyder, at du ikke under nogen omstændigheder 
har lov til at tage øl/vand fra busserne med hjem.

HUSK din bagage i bagagetraileren!

Du er sent hjemme og meget træt efter en lang og 
forhåbentlig rigtig god tur fyldt med masser af nye 
venner og gode minder. Vi ses til Eftersluk den 28. 
september! Nærmere informationer vil senere blive 
offentliggjort på:

www.Crewet.dk
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NØGLEPERSONER FRA MUSKELSVINDFONDEN
Nikolai Milman
Projektleder
nimi@muskelsvindfonden.dk

Lasse Andreasen
Praktikant på projektlederkontoret
laan@muskelsvindfonden.dk

Peter Caspersen
Grøn Koncertkontor & Overliggerdage
peca@muskelsvindfonden.dk

Katrine Krog
Grøn Koncertkontor & ad hoc
kakr@muskelsvindfonden.dk

Jacob Bostrup
CrewChef
jabo@muskelsvindfonden.dk

Anja Høy Nielsen
Praktikant CrewKontoret 
anoj@muskelsvindfonden.dk

Stephie Jakobsen
LokalForeningsansvarlig 
stan@muskelsvindfonden.dk
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Julia Naldal
LokalForeningsansvarlig 
juna@muskelsvindfonden.dk

Andreas Balslev-Olesen
Produktionsansvarlig
anba@muskelsvindfonden.dk

Torkild ”Tolle” Sjøsted
Crewchef for Op, Ned & Multi

Jacob Møller
Stagemanager Grøn Scene

Bianca Larsen
Stagemanager NOVA Scenen 

Ida Aasbjerg 
Områdechef for Gul Side

Mia Storgaard Andersen
Områdechef for Grøn Side

Ole Rasmussen
Områdechef for Service og bagvedliggende 
funktioner samt lederuddannelse
ole@muskelsvindfonden.dk
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Rasmus Christensen 
Områdechef for Koncertpladsen

Per Nygaard
Indkøbs-, produktions- og salgsansvarlig
peeg@muskelsvindfonden.dk

Niels Honore
Indkøb, hygiejne og råvarestyring
niho@muskelsvindfonden.dk

Frank Andersson
Salgsoptimering i barer + ekstrabarer

Christoffer Larsen
Råvarestyring 

Camilla Friis
Råvarestyring 

Kirstine Mortensen
Indkvarteringschef

Jes Friis
Crewbusser

Ole Lange
Transport & Logistik
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Jacob Bartholin 
Partnerskabschef
jaba@muskelsvindfonden.dk

Kasper Gade
Partnerskabskoordinator
kave@muskelsvindfonden.dk

Mette Ramsgaard
Foodtruckkoordinator
jaba@muskelsvindfonden.dk

Jannie Lind
Regnskabsansvarlig
jali@muskelsvindfonden.dk

Maria Wael
Kommunikationsansvarlig & Partnerskaber
mawa@muskelsvindfonden.dk 

Malene Løvig
Content Creator
mani@muskelsvindfonden.dk 

Katrine Koldsø Pedersen
Content Manager
kape@muskelsvindfonden.dk 
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Christian ”Skovbjørn” Sejlund
Sikkerhedsansvarlig på GRØN
chse@muskelsvindfonden.dk  

Jes Rahbek
Chefl æge og Sikkerhedschef
jera@muskelsvindfonden.dk

Theis Petersen
Direktør Indsamlingsafdelingen, presse & gæster
thpe@muskelsvindfonden.dk

Henrik Ib Jørgensen
Direktør Muskelsvindfonden, presse & gæster
hejo@muskelsvindfonden.dk

Vi glæder os til at se dig på Grøn 2019

Muskelsvindfonden
Kongsvang Allé 23 – 8000 Århus C

Tlf. 8948 2222
e-mail: Crewet@muskelsvindfonden.dk

www.Crewet.dk
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ARMBÅNDSOVERSIGT

Publikum
Publikum kan købe et vævet Grøn-armbånd ved ind-
gangen. Armbåndet kan købes for 50,- kr. og giver gæ-
sten mulighed for at gå ud og ind af pladsen. Publikum 
over 18 år bliver ikke længere automatisk udstyret 
med et ”Drik med respekt”-armbånd. I stedet er det op 
til den enkelte frivillige at vurdere, om gæsten er over 
18 år. Er du det mindste i tvivl, skal du bede om at se 
ID. Kan gæsten fremvise gyldigt ID (kørekort eller pas), 
har vedkommende selvfølgelig lov til at købe alkohol 
og skal, som en ekstra service, tilbydes et ”Drik med 
respekt”-armbånd, så vedkommende slipper for at 
skulle vise ID hver gang han/hun besøger en bar. 

Andre adgangstegn 
Podiebilletter: Podiebilletter giver adgang til scenepo-
diet til en bestemt koncert i en bestemt by. Kunster og 
by fremgå af billetten.
Adgangskort: “Evig adgang til Grøn Koncert” - kortet er 
udstyret med foto og navn af indehaver. Giver som det 
siger – evig adgang til Grøn koncert. 
2019 Access All Areas: Kortet giver adgang til alle om-
råder (dog ikke scenepodiet), og personer i følgeskab 
med kortholder må færdes sammen med vedkom-
mende i alle områder. 
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GUL GUL 
sideside

GRØN SCENE

Koncertplads
Oversigt over en koncertplads som er delt op i zoner/
farver. Specifi kke pladstegninger opdateres dagligt, 
og du kan se dagens version hos Sektionschefen eller 
ved Crewkontoret. Du kan også se pladstegninger 
i App’en (obs – disse opdateres umiddelbart før vi 
tager afsted – dvs. rettelser undervejs er IKKE med) 

RØDRØD
sideside
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NOVA-SCENEN

GrØnGrØn
sideside

BLÅ BLÅ 
sideside
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SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE PÅ 
GRØN 2019

102



103



PAKKELISTE

 Tøj (tjek vejrudsigten) til både koldt og varmt vejr, samt 
badetøj til overliggerdagene

 Regntøj (og evt. gummistøvler)
 Godt og solidt fodtøj (evt. varmt), der sidder godt på 

foden
 Sovepose og evt. hovedpude
 Liggeunderlag eller luftmadras (der er kompressor ude 

på overnatningsstederne). HUSK, at dobbeltmadrasser 
er til min 2 personer. Vi har ikke plads til at hver Crewer 
medbringer dobbeltmadrasser!)

 Toiletsager (inkl. solcreme) 
 Håndklæde 
 Ørepropper
 Receptpligtig medicin, hovedpinepiller, tampax og 

lignende
 Solbriller og hat/cap
 Lille lommelygte
 En lille taske/rygsæk, som du kan have med på koncert-

pladsen
 Turbogen
 Penge (hvis du skal bruge nogen til og fra 

koncertpladserne/i overliggerdagene) 
 Dit Crewkort (nye Crewere kan få lavet et kort på Crew-

kontoret i løbet af turen)
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 Sygesikringsbevis
 Festligt tøj til midtvejsfesten på overliggerdagene
 Badetøj og sportstøj til overliggerdagene

Husk: Du er selv ansvarlig for din bagage på turen. Hvis du 
mister din bagage eller andre personlige ejendele, så dæk-
ker Muskelsvindfondens forsikring ikke.
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EN ARBEJDSDAG PÅ GRØN
DET AFTALES INDIVIDUELT FOR HVER SEKTION, HVORNÅR DER ER AFGANG FRA 
SKOLEN DE ENKELTE KONCERTDAGE, SÅ SPØRG DIN SEKTIONSCHEF, HVIS DU ER I 
TVIVL OM TIDERNE.

03.30  MULTICREW OG OPCREW BEGYNDER OPBYGNING AF SCENERNE

06.00 - 08.00 INTERN CATERING, GRØN SCENE, NOVA SCENEN, TELT, HEGN, 

 EL OG BAGSCENE ANKOMMER

08.00 - 09.00 ØVRIGT CREW ANKOMMER

9.00 - 10.00 ANKOMST TIL KONCERTPLADSEN. DER ER MORGENMAD, 

HVOREFTER ALLE GÅR TIL DERES SEKTIONER

11.00 NEDCREW ANKOMMER SAMMEN MED RENGØRINGSHOLDET 

 FRA DIV. SEKTIONER

11.00 SEKTIONSCHEFSMØDE GUL & GRØN SIDE

11.00 SEKTIONSCHEFSMØDE SCENERNE

12.00 - 14.00 FROKOST

13.00 KONCERTPLADSEN ÅBNER

13.30 SEKTIONSCHEFMØDE LAGRE, EL, FADØL

15.00 HER BEGYNDER SALGET FOR ALVOR! DVS. VI SKAL VÆRE 

 KLAR I BODERNE! AFHOLDT PAUSER/HVIL, BESTILT VARER, 

BAKKET OP I KONSUMBODER, OSV.



TAK FOR DIN INDSATS I ÅR

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 
TIL EFTERSLUKFESTEN 

LØRDAG D. 29. SEPTEMBER I HEDENSTED!

KÆRLIG HILSEN 
MUSKELSVINDFONDEN 

#FORDIVIELSKERFRIVILLIGE

16.30 SEKTIONSCHEFSMØDE INDGANG, INFO, HEGN, TELT

18.30 - 21.00 AFTENSMAD

20.25 DIZZY MIZZ LIZZY GÅR PÅ. ALLE, DER HAR FUNKTIONER EFTER 

KONCERTEN, GÅR TIL AFTENSMAD OG HEREFTER UD I DERES 

FUNKTION. 

21.30 KONCERTEN SLUTTER. NEDPAKNING BEGYNDER

23.30 - CA. AFGANG TIL OVERNATNINGSSTEDET, HVOR NATMADEN VENTER



13:00  KONCERTPLADSEN ÅBNER

GHETTOBLASTERENGHETTOBLASTEREN
13:00  KATO
17:30  KATO + BRANDON BEAL 

NOVA SCENENNOVA SCENEN
13:44  SAVEUS
15:40  KESI
19:30  SCARLET PLEASURE
 
 
GRØN SCENEGRØN SCENE
14:40  ALPHABEAT
16:35  CARPARK NORTH
18:20  ANNE SANNE LIS
20:25  DIZZY MIZZ LIZZY

21:30  KONCERTPLADSEN LUKKER

PROGRAM GRØN 2019


