Svedala 2017-12-06

Musikföreningen S.M.U.R.F. om det nya området
inför SommarRock Svedala 2018.
Efter årets 30-årsjubileum kände en del av organisationen, personer som varit med oss
i väldigt många år, att det var dags att tacka för sig och lämna över festivalen i nya
händer. Givetvis är det väldigt mycket kunskap som kliver ut genom dörren, men nu är det
dags för oss att ta över och skaffa våran erfarenhet och ny kunskap.
Vi i den nya ledningen intar en väldigt ödmjuk position inför 2018 års upplaga av
SommarRock Svedala. Vårt mål är att vi ska kunna ge er den festival med samma
gemenskap, kärlek och trygghet som ni är vana vid. För att vi ska kunna göra detta så
har vi tagit beslutet att förminska både området och storlek på utbudet. Det kommer
fortfarande att vara våra två scener men i mindre storlek, därav inte lika stora artister
som våran publik är vana vid.
I ledningens egna ord och känslor så kan man förklara detta som att adoptera ett barn.
Att adoptera en fullvuxen 30-åring som redan har ett vinnande koncept är lite som det
gamla uttrycket ’Man kan inte lära gamla hundar att sitta’. Därav väljer vi att inte
adoptera denna 30-åring utan vi vill skapa ett eget koncept att jobba efter, vi vill hitta
våra egna vägar och utveckla våra egna kunskaper och erfarenheter. Dock är vår strävan
inte att skapa en helt ny festival, utan det är fortfarande SommarRock Svedala, den
festival som står för gemenskap, kärlek, mys och trygghet. Vi behöver ett år att greppa
den helheten och göra det som står i våran makt för att göra det bästa för både våra
besökare, alla ideella hjältar som jobbar här och alla andra som är inblandade!
Vi hoppas med hela vårt hjärta att folk kommer att ha förståelse för detta och vill hjälpa
oss att fortsätta driva detta framåt så vi återigen ska kunna börja växa och skapa den
festival vi vill ha tillsammans. Vi är oerhört spända och ser fram emot detta året, vi
hoppas att ni också gör det!
Tack för eran kärlek och förståelse, vi känner oss väldigt ödmjuka och varma i hjärtat efter
eran fina respons och era fina ord angående den nya ledningen som stiger på nu.
Med vänliga hälsningar
Ledningen, SommarRock Svedala
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