
 

Musik Bag Bøgehækken 2017 
Ollerup Efterskole - Sang og Musik byder for 20. år i træk på Musik Bag Bøgehækken 
Årets tema er Asien, og foregår på adressen Svendborgvej 10, 5762 Vester Skerninge   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag d. 17. juni kl. 13:00 med indgang fra kl. 12:30 
Vær opmærksom på, at parkering foregår på Gymnastikhøjskolen over for skolen 

 

Der bliver budt velkommen kl. 13:00, og derefter skydes festivalen straks i gang 
allerede 13:15. Festivalen forløber over to dage og vil byde på 80 musikalske indslag, 
der leger med alt fra dakke-dak og heavy metal til accapella og syrejazz. Alle bands vil 
enten spille på festivalens store scene, Dragen, eller lille scene, Lanternen. Traditionen 
tro synger fælleskoret en stemningsfuld koncert på gårdspladsen lørdag aften kl. 22:30. 
 
Udover en masse god musik byder festivalen også på lækker, billig og asiatisk inspireret 
mad der kan købes i vores madbod, samt kage, drikkelse og lækkerier i vores cafébod.  
Vi gør dog opmærksom på, at madboden ikke serverer middagsmad lørdag middag.  
Prisen for en endagsbillet er 40,-, begge dage fås for 60,- og børn under 12 år betaler 
halv pris. Til festivalen vil der være en lokal valuta (Peng), som man kan handle med på 
pladsen. Man veksler ved indgangen, men I skal være opmærksomme på, at I ikke kan 
veksle tilbage. Husk derfor kontanter! 
 
Under festivalen vil der også være events og forskellige boder med aktiviteter til børn 
og legesyge voksne med både ping-pong, karaoke, sumobrydning, stenstablings- og 
klippe-klistrebod mm. 
 
Alkohol og rusmidler er ikke tilladt, og rygning må ikke foregå på matriklen, men på det 
afmærkede rygeområde.  



 

 
Der vil være mulighed for at overnatte på skolens værelser eller campere i telt eller 
campingvogn på skolens område.  
Husk derfor at tilmelde jer, på dette link, hvis I vil overnatte: 
https://docs.google.com/a/ollemus.dk/forms/d/e/1FAIpQLSdLwJPUlW2_3d7xjfUZwT_
3xMKh6r-XBZ7lCa_ZgkU3J0dx-A/viewform?usp=sf_link  
OBS! Deadline for tilmelding er fredag d. 9. juni.  
 
Søndag d. 18. juni åbner scenerne kl. 10:00, og søndag byder ligeledes på musik og sjov, 
indtil festivalen slutter hen på dagen. Ønskes mere info, kan man, fra uge 24, gå ind på 
vores hjemmeside, www.ollemus.dk/festival, hvor programmet for i år og alle relevante 
oplysninger om festivalen vil blive postet. 
 
Det hele bliver arrangeret af det nuværende elevhold på Ollerup Efterskole, så vi 
garanterer to dage fulde af ungdommelig glæde og god hygge. 
 
Det bliver uforglemmeligt, så kom og få et brag af en oplevelse! 
 

Vi glæder os meget!  
Hilsen eleverne og festivallærerne 
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