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FEST: Masser af 
musik og under-
holdning til Horn-
bæks legendariske 
Havnefest.

Af Dorte Møller Rasmussen

HORNBÆK: 350 frivillige 
knokler i disse dage med at 
gøre alt klart til Hornbæk 
Havnefest, som efter to års 
coronapause vender tilbage 
på fuldt blus.

Allerede fredag klokken 
17 åbnes indgangen til fest-
pladsen, og en halv time se-
nere kan man opleve Chili 
Klaus og otte modige horn-
bækkere i konkurrencen 
“Last Man Standing”. De 
tilmeldte skal udfordre de-
res smagsløg  med chili i alle 
styrker.

Folkene bag havnefesten 
lægger vægt på, at det tre da-
ges arrangement bliver  som 
i de gode gamle dage. Og som 
traditionen byder, bliver det 
med masser af musik for-
uden de velkendte indslag 
som plankedyst ( lørdag kl. 
17.30) og slidskeræs ( søndag 
kl. 15) samt fest i børnehøjde 
både lørdag og søndag klok-
ken 13.

Fredag kan man kl. 18.30 
på Store Scene opleve John 
Mogensen Show Band og 

20.30 Gasbox. I Vise Vers 
Teltet er der Afterparty med 
Hornbæks eget boyband, 
Sweet Charlie 5, mens der 
er sømandsmusik for fuld 

udblæsning i Hyttefadet. 
Ude på molen i Fredsfisken 
optræder Tobias Trier med 
Orkester.

På Store Scene spiller om 

lørdagen klokken 15 de evigt 
populære Shubberne og 
klokken 19 overtager Beve-
rly Hills Orchestra scenen 
med gæsteoptræden af Mor-
ten Remar og Nis Bøgvad fra 
Back to Back.

Lørdagens afterparties 
byder på hele tre bands som 
forstår at sætte gang i festen: 
Yotak med 'Stjerne for en af-
ten'-vinderen Jacob Ander-
sen i front i Hyttefadet samt 
At Your Service og Sweet 
Charlie 5 i Vise Vers-teltet.

Og søndag klokkewn 17 

hedder hovednavnet intet 
mindre end Moonjam. 

Børnene og deres forældre 
kan om søndagen klokken 14 
se frem til koncert på Store 
Scene med populære Ka-
trine Bille og hendes band, 
kendt fra DR-TV's Ramas-
jang.

For at gøre adgang til 
Hornbæk Havnefest 2022 så 
enkel og overskuelig som 
mulig, skal alle købe deres 
billetter ved indgangen. 
Der kan kun købes billet for 
én dag ad gangen og prisen 

pr. dag er også som i de gode 
gamle dage - 80 kr. for voks-
ne og 40 kr. for børn i alderen 
7-14 år. Børn til og med 6 år 
går gratis ind.

Billedtekst: Moonjam op-
træder om søndagen på Sto-
re scene på Hornbæk Havne-
fest.

Billedtekst: Beverly Hills 
Orchestra er også populære 
i Hornbæk. Til havnefesten 
optræder de igen – denne 
gang forstærket af Back To 
Back musikerne Morten Re-
mar og Nis Bøgvad.

I morgen begynder havnefesten

Beverly Hills Orchestra feat. Back to Back spiller lørdag aften.

Moon Jam står på Store Scene søndag klokken 17.

Gasbox  spiller fredag klokken 20.30.

Programmet er klar til årets 
Helsingør Festival i Elværket
MUSIK: Helsingør 
Festival med 38 år 
på bagen er stadig 
stedet, hvor man 
kan opleve de nye 
lokale og nationale 
talenter. Et af 
hovednavene på den 
tre dage lange festi-
val er Rebecca Lou. 

Af Andreas Norrie

HELSINGØR: I disse dage 
arbejder de frivillige i Mu-
sikhuset Elværket på Ro-
senkildestien på højtryk for 
at forberede årets udgave 
af Helsingør Festival, som 
hvert år plejer at tiltrække 
omkring 700 gæster over tre 
dage.

Festivalen er ikke bare en 
af kommunens største, men 
også den ældste. Det er så-

ledes nummer 38 i rækken 
siden festivalen første gang 
blev afholdt på en mark ved 
Prøvestenscentret.

I år finder festivalen sted 
4.,5. og 6. august med musik 
fra to scener, og arrangører-
ne har nu også offentliggjort 

hele programmet for festiva-
len.

Selv om festivalens histo-
rie er lang, så er det fortsat 

en festival med fokus på ta-
lentlaget i Helsingør og re-
sten af landet og med enkelte 
udenlandske navne. Mange 
af navnene på plakaten er da 
også bands, som øver til dag-
ligt i Elværkets øvelokaler.

På årets plakat er lokale 
navne som Carnival Dogs, 

Transaxion og Dunkel, og 
en af årets topnavne er det 
store danske rockhåb Rebe-
cca Lou, som også er på vej 
ud over landets grænser, og 
nyligt har udgivet album-
met “Heavy Metal Feelings“.

Andre navne på plakaten 
er det unge melodiske dan-
ske band Kurs, som er kendt 
fra DR’s Karrierekanonen 
og den skånske indiemusi-
ker Ella Sandberg, som se-
nest har spillet på PopKorn 
Nordic Festivalen på The 
Tivoli i Helsingborg.

Derudover byder pro-
grammet med knap 20 nav-
ne også anmelderost lo-fi in-
dierock fra North Fall, nor-
disk jazz med Bertram Kvist 
Kvartet og sydlandske ryt-
mer fra Trypical Cumbia.

De fulde program kan ses 
på Helsingør Festivals side 
på Facebook og Instagram.

Billetter sælges på billetto.
dk i forsalg eller i døren. 

Elværkets store scene er en af 
Helsingørs flotteste scener. Her 
ses et foto for festivalen i 2019 
Foto: ThinkAlike/pressefoto


