OOA-festivaler i Aarhus Festuge
1981-1984

Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) afholdt – på linje med andre organisationer samt politiske
partier – med mellemrum støttekoncerter, hvor der blev hyret bands og solister til nedsatte priser. Et
eksempel er denne med Jomfru Ane Band og Djursland Spillemændene i Stakladen i Aarhus fra 1979:

På OOA’s landsmøde den 13.-15. februar 1981 blev det besluttet, at OOA-Aarhus skulle arrangere en koncert
med henblik på at indtjene penge til medfinansiering af den daværende kampagne mod atomaffald i
Danmark. Målet var at tjene 7.000 kr., hvilket bl.a. kunne lade sig gøre, hvis musikerne ville optræde til
nedsat pris. Det var oprindeligt planlagt at afholde en støttekoncert i maj måned, men det var ikke muligt at
finde ledige bands til nedsat pris til det tidspunkt. Det satte så gang i tankerne om alternative muligheder
som f.eks. en udendørs festival på den anden side af sommerferien.
En udendørsfestival skulle så vare en eftermiddag og aften, og bands skulle i modsætning til støttekoncerter
hyres til fulde priser, hvilket reelt også ville øge valgmulighederne. Det var nemlig langt fra alle bands, som
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var indstillede på at optræde for nedsatte priser. Så kunne det omvendt være, at man kunne få dem til at
optræde til nedsatte priser efterfølgende i forbindelse med en eventuel folkeafstemning om indførelse af
atomkraft i Danmark.
Det var et ordentligt spring at tage for en græsrodsbevægelse, bl.a. fordi det medførte en risiko for at tabe
penge til det videre arbejde, hvis der ikke kom et tilstrækkeligt stort publikum til i det mindste at få det til at
løbe rundt. Omvendt ville det kunne føre pænt mange penge til OOA’s arbejde med at forhindre indførelse
af atomkraft i Danmark, hvis det lykkedes at lave et tiltrækkende program.
Forslaget blev naturligvis drøftet grundigt i OOA i Aarhus, i Landssekretariatet i København samt på OOAlandsmøder, før det blev besluttet at tage chancen.
Ifølge budgettet for festivalen skulle der komme godt 2.400 personer for at få det til at løbe rundt – før køb
af drikkevarer. Antallet var lavere afhængigt af, hvor mange drikkevarer, som ville blive solgt.
Det gik heldigvis godt til festivalen – der kom over 7.000 mennesker, hvilket var langt flere end forventet. Og
der betød intet mindre end godt 330.000 kr. i overskud. Så på den baggrund var det oplagt at fortsætte med
flere festivaler.
Der var virkelig tale om et omfattende projekt, når nu der skulle bygges en festival til flere tusind tilskuere op
helt fra bunden på et åbent område ved Moesgård Strand noget syd for Aarhus. Der skulle bygges en stor
scene, tårn til mixerpult, sættes musikanlæg og projektører op, opsættes mad- og øltelte, toiletter og skure,
laves hegn rundt om hele pladsen, nedgraves kabler med strøm fra en lejet strømgenerator, belysning af
festivalpladsen, lys i boderne med meget mere – alt sammen af folk, der som udgangspunkt havde meget
begrænsede erfaringer med den slags.
Alt dette foregik i ugen op til festivalen. På selve dagen skulle der så sælges mad, øl og sodavand, sælges
billetter ved indgangen til dem, som ikke havde købt i forsalg, holdes styr på ”backstage” med musikerne og
deres egne gæster, samles penge ind og tælle dem, holdes vagt langs hegnet, o.s.v.
Der gjaldt det om at have tilstrækkeligt mange aktivister i sving for at det kunne gennemføres, som det
skulle. Til 1982-festivalen var der f.eks. 280 aktivister i gang på selve dagen, hvilket da må siges at være flot.
Og dagen(e) derpå skulle pladsen ryddes for affald, scene og hegn skilles ad og transporteres væk igen o.s.v.
Der mødte der dog for eksempel i 1982 betragtelig færre aktivister op end forventet, så det måtte lige
påtales……….
1981-1984-festivalerne kom til at blive afholdt den første lørdag i Aarhus Festuge, som altid foregår i den
første uge i september. Og de kom til at indgå i selve festuge-programmet, hvilket selvfølgelig var rigtig godt.
Disse fire festivaler blev afholdt ved Strandskoven lige nord for Moesgård Strand. Den første festival i 1981
var oprindeligt planlagt at skulle holdes i Hørhaven lige syd for Aarhus, men politiet bad os kort før dagen
flytte den ned til Strandskoven. Det øgede afstanden fra Aarhus temmelig meget – fra centrum af Aarhus er
der ca. 8 km transportafstand derned.
Det gjorde udfordringen med at lave den betydeligt større, bland andet fordi området er kuperet og derfor
ikke specielt velegnet til et stort publikum. Dette fremgår også af anmeldelser af festivalen. Men når det nu
var, gjorde vi det bedste for trods alt give publikum så gode oplevelser som muligt af festivalerne.
Plakaterne til 1981-festivalen var allerede trykt, da kravet om flytning kom, så der skulle trykkes en masse
”ved MOESGÅRD”-strimler og klistres over ”i HØRHAVEN” på plakaterne. Det lod sig dog ikke gøre med
billetterne, som på det tidspunkt var blevet
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Den femte og sidste festival – OOA-rock ’85 - blev afholdt lørdag den 15. juni 1985 på Vestereng, som ligger
nord for Aarhus. Her var formålet ikke som sådan at tjene penge – det skulle blot løbe rundt. Billetpriserne
var derfor nede på 20 kr., men der kom alligevel et lille overskud ud af det.

Koncertgruppen
Godt en snes OOA’ere dannede koncertgruppen, som stod for planlægningen af festivalerne. De fleste af
dem var med til at lave alle festivalerne og fik dermed en vis erfaring med det. Alt efter hvem, der var bedst
til hvad, fordelte man arbejdet i gruppen med hensyn til at lave en tidsplan, lave budgetter, booke
bands/solister, lave PR, have et samlet overblik o.s.v.
Der skulle anskaffes stilladser, presenninger, snehegn, generator, telte, boder, toiletter m.v. Der var
planlægningen af at sætte festivalpladsen op, hvor der skulle samles folk til at bygge scenen, sætte hegn op,
lave strømforsyning o.s.v. Og så var der organiseringen af arbejdet på selve dagen og endelig oprydningen
dagen(e) derpå.
Koncertgruppen samledes en gang om ugen, hvor den gennemgik budgettet, lavede tidsplaner og fulgte op
på de aftaler, der var lavet på det forrige møde.
Til forberedelserne af festivalerne blev der lagt en detaljeret plan som denne for 1983-festivalen:
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På selve festivaldagen havde gruppen ”Back-Stage”-skilte, så de havde adgang til hele området og dermed
også kunne have direkte kontakt med musikere/bands samt deres tilknyttede folk bag scenen.

Brevpapir
Der blev også lavet specifikt brevpapir til brug for korrespondancen forbundet med festivalerne:
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Hyringen af musikere/bands
Planlægningen af programmet foregik - som på alle festivaler - ved at få ønsker om bands og solister til at
hænge sammen med hvem, der var mulige at hyre til optræden den pågældende dato.
Her er f.eks. det fastlagte program med oplysninger om pris på bands’ene fra 1982-festivalen:

Hyringen af solister og bands skete via bookingbureauer som f.eks. Århus Musikkontor, Rock On og PDH
Dansk Musikformidling. De skulle i den forbindelse sende lister over musikerne, tilhørende teknikere samt
eventuelt familie og venner som gerne ville med:

TV2, Doraz og Mikael Wiehe 1984

Sneakers 1984
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Plakaterne til de fire festivaler
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Klistre plakater op
Plakaterne med festivalprogrammet skulle naturligvis klistres op rundt omkring i Aarhus, hvor det var ladesig-gørligt. Det var en stor opgave i sig selv, hvor OOA’ere typisk om aftenen tog rundt i grupper på opdelte
områder med ruller af plakater, malerkoste og spande med tapetklister.
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Annoncering af festivalerne
I forbindelse med den første festival udsendte OOA denne pressemeddelelse via Landssekretariatet i
København med henblik på at få en landsdækkende annoncering af festivalen:
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Koncerterne blev naturligvis annonceret i lokal- og musikblade som set med disse eksempler:

Byens Fri Blad september 1983

Gaffa nr.1 september 1983
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Gaffa nr. 11 august/september 1984

11

Da OOA-festivalerne indgik i Århus Festuge 1981-1984, blev de også annonceret i festugens officielle
program for rytmisk musik. Endvidere kunne billetter til festivalerne købes i festugens billetkontor.
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Løbesedler
Det gjaldt om at reklamere for festivalerne på alle mulige måder, så løbesedler skulle der naturligvis også til.

Også OOA-Aalborg, som stod for al maden til festivalerne, reklamerede for dem. Her er et eksempel i en
pjece fra 1983, hvor de ovenikøbet tilbyder fælles transport samt har oversat reklamen til engelsk og tysk.
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Billetsalg
Der var selvfølgelig billetsalg fra OOA’s Energikontor, men fordi festivalen indgik i Aarhus Festuges program,
blev der også solgt billetter fra selve Festugens billetsalg. Og så var der naturligvis prisforskel mellem at købe
i forsalg og ved indgangen. Jo flere billetter, som det lykkedes at sælge ved forsalg, desto mere tryg blev
økonomien frem mod selve dagen. Det gælder naturligvis for alle festivaler.
Her ses billetter fra henholdsvis 1981- og 1984-festivalen:

Som det kan ses på Affaldsrock-billetten var de allerede blevet trykt, da festivalen pludselig skulle flyttes fra
Hørhaven til Moesgård Strand. Der blev dog ikke lavet nye billetter, så folk skulle lige have at vide, at
festivalen altså ikke blev afholdt i Hørhaven.
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Festivalpladsen
Den gule pil viser placeringen af festivalpladsen i Strandskoven lige nord for Moesgård Strand, som ligger ca.
8 km syd for Aarhus centrum. Den røde pil viser beliggenheden af Hørhaven, hvor 1981-festivalen
oprindeligt skulle have været afholdt. Flytningen af pladsen ned til Moesgård Strand gjorde afholdelsen af
festivalen mere følsom over for regnvejr, hvilket viste sig at være tilfældet i 1983, hvor regnvejret om
formiddagen nok afholdt en del fra at tage ”helt ned” til Moesgård Strand.
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Således så festivalpladsen ud til den første festival i 1981 – den var pænt fyldt op:
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Opbygning af scenen
Vi byggede selv scenen, lydtårnet, og boderne med stilladser, som vi havde lejet. Det var i sig selv et større
projekt, da det var en forholdsvis stor scene, som skulle bygges, hvor folk, som ikke havde de store
erfaringer, kravlede rundt på stilladset, som bare blev højere og højere……. Og så skulle der efterfølgende
trækkes presenninger over og hænges bagtæppe op. Det er set i bakspejlet ret imponerende, at det lod sig
gøre af ikke-professionelle.
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Til 1983-festivalen blev der malet et stort solmærke på et hvidt tæppe, som blev brugt som bagtæppe på
scenen til denne og de to efterfølgende festivaler. Malingen foregik ude på selve festivalpladsen i det gode
vejr i dagene op til festivalen.
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Snehegnet
Vi brugte en relativt simpel form for indhegning af festivalpladsen, hvor vi lånte en stor mængde snehegn af
Galten Kommune. Det var i sig selv et stort arbejde, da der skulle bruges rigtig meget snehegn.
Der skulle bankes rigtig mange jernstænger ned til at holde på hegnet. Der var også snehegn foran scenen og
rundt om ”backstage”-området bag scenen.
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Snehegnsdelene blev transporteret ud til hvor de skulle sættes op ved hjælp af en klassisk Ferguson-traktor.

På selve dagen stod der folk rundt langs snehegnet med walkie-talkies for at forhindre, at der kravlede folk
ind, som ikke havde købt billetter. Og det foregik heldigvis ganske fredeligt.

Elektrikere
Det var de samme tre frivillige elektrikere, som alle fire gange stod for at etablere strømforsyningen rundt på
festivalpladsen – til scenen, mixerpulten, højtalere på pladsen, belysning, projektører, boder m.m. Det var
bare guld værd at have professionel hjælp til dette, så det blandt andet blev sikret, at reglerne på området
blev overholdt. Og der var godt nok mange kabler og ledninger, som skulle trækkes, graves ned og fæstnes.
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Strøm
Da der ikke kunne hentes strøm i nærheden, måtte vi leje en generator til at levere strøm til festivalen. Der
skulle bruges strøm til scenen, til mixer-pulten, som befandt sig på et stilladstårn ude på pladsen, til
belysning på selve festivalpladsen samt i mad- og øl/vand-boder. Det hele stod og faldt derfor med, om
generatoren holdt ud hele festivalen – det gjorde den heldigvis alle gangene.

Belysning
Vi lærte også til den første festival i 1981 noget om behovet for belysning på pladsen. Fordi der var godt vejr
med sollys i dagene op til festivalen, tænkte vi ikke på, at solnedgangen i starten af september havde rykket
sig noget i forhold til tidligere på sommeren.
Så det kom bag på os, hvor tidligt og hvor mørkt det blev, mens festivalen stadig var godt i gang – vi havde
simpelthen ikke tænkt på at sørge for lys rundt omkring på selve området. Det var derfor bl.a. noget svært
for folk at finde ud til deres cykler, da de skulle hjem igen. Der var trods alt et lille stykke skov mellem vejen
og selve festivalpladsen.
Det blev der selvfølgelig rettet op på de efterfølgende år, hvor der bl.a. blev sat lysmaster op ude på pladsen.
Og der blev lånt kabelruller og juletræskæder hos beboerforeninger/beboerhuse i Århus til at få lavet lys ved
boderne.
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Øl- og madtelte
Der blev naturligvis også opsættes mad- og øltelte. De store pløkker skulle hamres ned i tør og hård jord.
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Festivaldagen
Formiddagen gik med at sætte det sidste af musikanlægget op, teste projektører, foretage lydprøver og hvad
man nu i øvrigt plejer at gøre ved klargøring af scener. Det var så der, at de professionelle aktører så som
lydfolk kom på.
Og så gik det løs! Det var bare spændende, hvordan det skulle komme til at gå – men det gik pænt over al
forventning.
Vi kunne ikke forudse, hvor mange, som ville dukke op og derfor heller ikke, hvor stor festivalpladsen skulle
være. Til den første festival i 1981 kom der flere, end der var plads til, og vi måtte markere festivalen som
udsolgt allerede ved 16-tiden. Derfor udvidede vi naturligvis pladsen de efterfølgende år. I 1981-84 kom der
henholdsvis 7.384, 10.244, 5.137 og 8.092 betalende tilskuere. Herudover skulle antallet af børn og aktivister
lægges til, så de samlede tal var lidt højere. Det forholdsvis lave tal i 1983 skyldtes som nævnt sandsynligvis
gråvejr med regn om formiddagen, hvilket nok gjorde, at en del valgte fra at tage den lange tur ned til
festivalen. Men det var heldigvis holdt op med at regne, da festivalen gik i gang.
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Billetsalg ved indgangen
De, som ikke havde købt de billigere billetter i forsalg, måtte naturligvis betale fuld pris ved indgangen. Men
prisen var såmænd stadigvæk rimelig.

Teater
Der optrådte også teatre til festivalerne, blandt andre Cirkus Hjælpeløs, Jaco-Bole Teatret og OOA’s egen
teatergruppe.
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Mad og drikke
Salg af mad, is og øl/sodavand m.m. var en temmelig stor opgave, når der kom flere tusind tilskuere. OOAAalborg havde heldigvis påtaget sig madopgaven. De organiserede arbejdet med hjælp fra bl.a. OOA-Hjørring
og OOA-Silkeborg.

I 1982, hvor der kom godt 11.300 voksne og børn, blev der spist 2.000 koteletter, med 1.500 salathoveder og
200 kg kikærter. Desuden et stort antal madder lavet af 600 brød. Og så blev der brugt 8.000 pølser med
brød, 120 kg ketchup og 75 kg sennep.
Det krævede mange hænder at lave mad til så mange mennesker – til 1984-festivalen var der således over
80 aktivister i sving til servering af maden samt kaffe, te og is.
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Til forberedelsen af maden skulle der bruges et stort køkken, og her lånte/lejede OOA-Aalborg sig ind på en
højskole, f.eks. Testrup Højskole i 1983. Det foregik så dagen før.
Med hensyn til drikkevarer blev der i 1982 solgt 34.000 øl og 3.000 sodavand. Det lyder af meget, men Ceres
fortalte, at det kun tog en time at lave den mængde øl. Ceres leverede drikkevarerne i en stor container.

Da det ikke var forbudt at tage egen øl med ind, kunne der tælles ekstra 8.000 tomme flasker næste dag.
Endelig blev der solgt 1.200 pakker cigaretter, spist 7.000 is og rigtig meget slik. Dengang blev der røget
meget……………..
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Boder
Der var selvfølgelig boder med information og salg af OOA’s materialer, men også med andre organisationer
som f.eks. NOAH.
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Indsamling og optælling af penge
Pengene fra salg af mad, øl, is med mere blev løbende samlet ind og blev det første år afleveret i en
skurvogn, hvor der sad folk og talte dem op. Det blev til mange sedler og mønter dengang……

De efterfølgende år blev der sat et større skur op, så de havde lidt mere plads at arbejde på:
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Parkering
En gruppe parkeringsvagter tog sig af at henvise til steder for cykler, knallerter og biler. Det var en
udfordring i sig selv at vise frem til tilstrækkeligt mange parkeringspladser, når der kom så stort et publikum.
Der var heldigvis parkeringspladser lige syd for festivalpladsen ved selve Moesgård Strand.

Bustransport
Der kørte i forvejen en bus fra Århus Sporveje til Moesgård Strand, og de satte ekstra busser til at køre
derned og hjem igen. Århus Sporveje lavede annoncer med oplysninger om bustider til forskellige
arrangementer relateret til Århus Festuge, herunder til OOA-festivalen:

Til 1982-festivalen blev det anslået, at det samlede antal passagerer (summen af frem og tilbage) med Linje
19 til Moesgård Strand var på 15-16.000 stk. OOA gav efterfølgende en flaske vin til alle de chauffører, som
kørte med buslinjen den dag. En chef fra Århus Sporveje blev bedt om at give en liste over chaufførerne, som
herefter fik vinen. Det var med til at give OOA et godt omdømme ved de næste festivaler.
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Publikum
Der findes rigtig mange fotos af publikum fra de fire festivaler – her vises blot ét fra hver af dem, for at give
en lille illustration af stemningen.

1981

30

1982

31

1983

1984
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Oprydningen dagene derpå
Dagene skulle festivalområdet ryddes igen. Og det var nærmest et større projekt i sig selv. Selve
opsamlingen af affald foregik med spyd og affaldssække, og der var som altid efter festivaler meget at rydde
op. Som tidligere nævnt var det ikke lige så nemt at samle folk til disse opgaver som til opgaverne dagen før.

Scenen og lydtårnet skulle skilles ad igen, presenningerne pakkes sammen, snehegnet foldes sammen, bæres
og køres væk, kablerne graves op af jorden igen o.s.v. Overskydende øl og soavand blev naturligvis afhentet
af Ceres. Der gik nogle dage, før alt på festivalpladsen var blevet fjernet igen.
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Overskuddet på festivalerne
Kombinationen af godt vejr og et fint program gjorde 1984-festivalen til en fin afslutning på de fire festivaler
ved Strandskoven. Det samlede overskud for de fire festivaler blev godt 1 million kroner, hvilket var pænt
mange penge dengang.
Her er nogle detaljer om økonomien for hver festival:

Nødvendigt antal solgte billetter
Reelt antal solgte billetter
Overskud

1981
2.542
7.384
330.400 kr.

1982
4.597
10.244
473.400 kr.

1983
4.635
5.137
51.400 kr.

1984
6.019
8.092
198.900 kr.

Som det kan ses, var der ret stor variation i overskuddet med 1982- og 1983-festivalerne i hver sin ende. Til
1983-festivalen blev der kun solgt godt 500 flere billetter end der var brug for til at få det til at løbe rundt.

Hvad gik pengene til?
Den største del af overskuddene bidrog til at finansiere OOA’s forskellige kampagner på landsplan som for
eksempel en landsdækkende kampagne i 1982 mod indførelse af atomkraft i Danmark samt det løbende
arbejde for at få lukket Barsebäck-atomkraftværket på den anden side af Øresund.
Herudover blev 100.000 kr. af overskuddene fra henholdsvis 1981- og 1982-festivalerne brugt til at oprette
en arrangementsgarantikasse til brug for at give underskudsgaranti for forskellige OOA-arrangementer samt
til at bruges som startkapital i en eventuel folkeafstemningssituation.
Endelig blev en del af overskuddene indsat i gavekassen, som bl.a. blev brugt til at finansiere udgifter til
afholdelse af landsmøder.
Et flertal i Folketinget besluttede den 29. marts 1985, at der ikke skulle indføres atomkraft i Danmark. Så det
er nok ikke for meget sagt, at de indtjente penge fra OOA-festivalerne 1981-1984 bidrog pænt til arbejdet
frem mod, at denne beslutning blev taget.
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Aktivister i sving
Der skulle virkelig knokles med at stable en festivalplads på benene fra bunden, men det blev gjort, som det
kan ses på disse fotos, med stor energi og engagement hos OOA-aktivisterne fra Aarhus.
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Fotos af de optrædende
Her følger fotografier af nogle af de optrædende ved koncerterne 1982-1984. De fleste fotos er
taget af OOA’ere. Enkelte fotos er taget af fotografen Jens Tønnesen, hvor hans navn er nævnt.

1981
Kræn Bysted

Tass
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1982
Sebastian
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Jan Toftlund m/band
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Bifrost

41

Erik Clausen
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Trio Debil
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Gnags

44

The Lookalikes (Irland)
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Den næsten fulde måne lyste, da Gnags kom på scenen. Det passede perfekt med sangen ”Fuldmånen lyser”,
som også var på Gnags’ nye LP året efter.
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1983
Istanbul Express

47

Bjørn Afzelius & Globetrotters (Sverige)
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(Fotograf: Jens Tønnesen)

Tøsedrengene

(Fotograf: Jens Tønnesen)
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1984
Ar-Folk

Stig Møller og Peter Ingemann med band
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Kim Larsen
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(Foto fra forsiden af Aarhus Stiftstidende søndag den 2. september 1984)
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TV2

(Fotograf: Jens Tønnesen)
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Mikael Wiehe & Co

(Fotograf: Jens Tønnesen)
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Sneakers

56

Holly Near

Holly Near fra USA, som aftenen før havde optrådt i Stakladen i Århus, kom på scenen og gav nogle numre
efter Kim Larsen. Hun var ikke planlagt på forhånd, så det var at betragte som lidt af en overraskelse.
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Foromtaler
Aarhuus Stiftstidende onsdag den 14. juli 1982
Her refereres til oplysninger, som vi fra OOA gav på Århus Festuges officielle pressemøde før festugen:
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Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 29. august 1982
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Lokalavisen ”Århus”, onsdag den 31. august 1983
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Musikbladet Gaffa nr. 1 september 1983
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Information den 3.-4. september 1983
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Anmeldelser
Anmeldelserne af festivalerne skete bl.a. i Aarhus Stiftstidende, Politiken og Morgenavisen JyllandsPosten.
Her ses Aarhus Stiftstidendes gode anmeldelse af den første festival i 1981. Som skrevet står havde vi ikke
lavet pladsen stor nok til at kunne rumme alle, som gerne ville ind. Heldigvis var området tilstrækkelig stort
til, at vi kunne udvide pladsen de efterfølgende år.
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I en ellers god anmeldelse af 1982-festivalen i Aarhus Stiftstidende søndag den 5. september kommes ind på
nogle af problemerne ved afholdelsen, som bl.a. relaterer sig til stedet, hvor festivalerne foregik.
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Musikmagasinet 17:30, Nr. 6 1982
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MM nr. 7, oktober 1982
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1982-festivalen blev – sammen med andre koncerter - også anmeldt i Politiken tirsdag den 7. september
1982:
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Her er det værd at fremhæve dette stykke:
”OOA-festivalen var lærerig, fordi den understregede, at de optrappede sikkerhedsforanstaltninger kun
skaber usikkerhed og spændinger. Folkene bag Roskildefestivalen burde næste år tage på research til
Moesgaard Strand for at se, at det kan lade sig gøre at lukke 12.000 tilskuere ind og få dem til at opføre sig
så smukt og fredfyldt som den natur, der omgiver dem. Her var ingen nervøse vagthunde, intet usmidigt
vagtværn, men OOA-volontører, som solskinsslikkende ”holdt vagt” bag de lave raftehegn, som skilte scenen
fra det desværre alt for begrænsede publikumsareal. Her var ikke brug for pigtråd.”

OOA indsatte i øvrigt denne annonce i Aarhus Stiftstidende søndag den 12. september 1982 for at takke
tilskuerne og aktivisterne for en god festival:
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1983-festivalen blev påvirket af ustadigt vejr særligt om formiddagen. Det afholdt en del mennesker fra at
tage til festivalen – og det var nok i en vis udstrækning konsekvensen af, at området lå relativt langt fra
Aarhus by. Der blev trods alt et overskud, men det blev betragteligt mindre end i 1981 og 1982. Anmeldelsen
her er i Aarhus Stiftstidende søndag den 4. september 1983:

BT havde dog en lidt mere positiv anmeldelse:
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Størstedelen af artiklen handlede dog mere specifikt om Tøsedrengene som sådan. Og OOA blev ikke nævnt
som sådan:

Til 1984-festivalen vendte der heldigvis mange folk tilbage, hvilket også fremgår af anmeldelsen i Aarhus
Stiftstidende søndag den 2. september 1984.
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1984-festivalen blev også anmeldt i Morgenavisen JyllandsPosten søndag den 2. september 1984. Det
fremgår - i modsætning til anmeldelserne af festivalerne i Aarhus Stiftstidende og Politiken - dog ikke, at det
var OOA, som var arrangør.
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Afslutningsfestival
OOA-Aarhus afholdt en festival den 15. juni 1985 med titlen ”OOA-rock ’85” på Vestereng nord for Aarhus,
hvor det ikke var det primære formål at tjene penge, men derimod at lave en slags afslutning på festivalerne.
Billetprisen var lav, men det gav trods alt et overskud på godt 30.000 kr., som blev indsat på OOA’s
kampagnekonto.
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