Ringe, 22. marts 2017

Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn åbner ambassade på Heartland Festival
Den 2.-4. juni danner Egeskov Slot for anden gang ramme om den magiske Heartland
Festival. Vi søger lokale ambassadører, der vil hygge om gæsterne og sprede de gode
historier om Faaborg-Midtfyn til de mange tusinde festivalgæster.
Om godt to måneder løber Heartland Festival af stablen i midten af Faaborg-Midtfyn. Festivalen fik
en forrygende start i 2016 med flotte besøgstal og gode anmeldelser af både program og de
smukke rammer på Egeskov Slot.
Sidste år besøgte 6000 mennesker festivalen, og borgmester Christian Thygesen er begejstret for
igen at have en stor festival på Midtfyn.
”Vi var meget begejstrede over Heartlands debut sidste år, som igen satte Midtfyn på det kulturelle
Danmarkskort. Festivalen nåede målsætningerne for 2016, og vi er fulde af forhåbninger for 2017udgaven,” siger Christian Thygesen.
Han håber også, at antallet af lokale frivillige vil stige.
”De frivillige er helt afgørende for, at festivalen bliver en succes, og jeg håber, at både borgerne og
det foreningslivet i hele kommunen igen i år vil tage festivalen til sig og være en del af
festlighederne. Sidste år var der godt 300 lokale foreningsfrivillige, og hvis vi når 400 i år, vil det
være rigtig flot.”
Ambassadører skal sprede hygge og inspirere
Ud over de mange foreningsfrivillige vil vi også engagere vores absolut bedste ambassadører i et
nyt tiltag, der skal sætte områdets herligheder på nethinden hos de mange festivalgæster – nemlig
Faaborg-Midtfyn Ambassaden.
I Faaborg-Midtfyn Ambassaden, som får til huse på det i år meget større campingområde, kan
festivalgæsterne få en helt unik Faaborg-Midtfyn oplevelse – en oplevelse, skabt i samarbejde med
ambassadørerne.
Måske er det her, gæsterne kan hvile benene i sofahjørnet med en fynsk småkage, alt imens de
nyder en dronefilm fra Øhavet. Måske er det her ”Grethe” tilbyder at tørre det sidste par våde
sokker, og det er helt sikkert herfra, at alle vores ambassadører med nerve og energi fortæller og
viser, hvad det vil sige at besøge, leve og arbejde lige her i det sydfynske hjerteland.
”Festivalgæsterne er også gæster i Faaborg-Midtfyn, og Heartland er en unik mulighed for at vise
resten af Danmark, hvad der gør vores egn så speciel. Vi ønsker at give festivaldeltagerne den
absolut bedste velkomst til Faaborg-Midtfyn, og vores ønske er, at ambassadørerne kan gøre dem
nysgerrige og inspirere dem til at opleve mere af vores egn,” siger Christian Thygesen.
For yderligere oplysninger kontakt udviklingskonsulent Johanne Holten på jholt@fmk.dk / 7253
1065 eller kommunikationskonsulent Seline Thy på sabra@fmk.dk / 7253 1079.

Vil du være ambassadør?
Lige nu leder vi efter de helt rigtige frivillige ambassadører til at give festivalgæsterne anderledes,
nærværende og hjertevarme oplevelser på Heartland Festival.
På Faaborg-Midtfyn Kommunes Facebookside kan alle, der har lyst, melde sig under fanen frem til
den 3. april ved at fortælle os, hvorfor lige netop dé er vores bedste ambassadør. Husk også at
skrive hvilken egn, du har hjemme på, samt din alder. Herefter sætter vi det stærkeste hold.
På Facebooksiden kan du også læse mere om, hvad det indebærer at være frivillig ambassadør
på Heartland Festival.
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside: www.facebook.com/faaborgmidtfyn/

Fakta
Heartland Festival løber af stablen i Pinsen d. 2. - 4. juni 2017 på et af de smukkest
tænkelige steder i Danmark: Slotsparken omkring Egeskov Slot i midten af Faaborg-Midtfyn.
En egn, der emmer af smuk og magisk natur, fødevarer af høj kvalitet, kreativitet, åndsliv,
virkelyst og højt-til-loftet mentalitet. Faaborg-Midtfyn Kommune er sponsor for Heartland
Festival.

