Ringe, 20. marts 2018

Pressemeddelelse

Succesen gentages: Faaborg-Midtfyn Ambassade på
Heartland Festival
Den 31. maj - 3. juni danner Egeskov Slot igen ramme om magiske Heartland Festival.
Faaborg-Midtfyn Kommune gentager sidste års succes med ambassaden og søger nu
lokale ambassadører, der vil hygge om gæsterne og sprede de gode historier om FaaborgMidtfyn til mange tusinde festivalgæster.
Pløkker, pløkhammer, ørepropper, plaster, solcreme, shampoo, spil. Og ikke mindst en
kompressor til oppustning af luftmadrasser, var blot nogle af de ting, Faaborg-Midtfyn Ambassaden
på Heartland Festivalens campingområde var udstyret med i 2017. Praktiske remedier bragt i spil
af mere end 30 åbenhjertede og engagerede ambassadører, der gav alt, hvad de havde for at
skabe en helt igennem lokal hjertevarm og mindeværdig oplevelse for campinggæsterne.
Særligt uddelingen af små bidder fynsk brunsviger-velsmag og telt-forhaver sat op i nattens mulm
og mørke med beskeden ”Nu har I fået have i Faaborg-Midtfyn - bliver I så ikke lidt længere?” satte
Faaborg-Midtfyn og de hjertevarme ambassadører på festivalgæsternes læber.
Derfor er der ingen tvivl; Faaborg-Midtfyn Ambassaden gentages på Heartland Festival 2018.
”Sidste års Heartland Ambassade var virkeligt nytænkende. Jeg mindes ikke, at lignende tiltag
overfor festivalgæster er set før, og det skal vi bygge videre på. I år med endnu flere fantastiske
ambassadører,” fortæller borgmester Hans Stavnsager.
Nogle af de succesfulde elementer forbliver derfor de samme som sidste år, men der skrues på
hanerne, og garanterer, at der også vil være nye overraskelser, engagement og hjertevarme til de
mange festivalgæster, der overnatter på det i år endnu større og forbedrede campingområde.
Ambassadører skal sprede hygge og inspirere i fællesskab
”Der opstår et helt særligt fællesskab, når en masse ambassadører sammen går ud og møder en
masse nye mennesker; hjælper dem, fortæller gode historier fra hverdagen og giver dem gode
oplevelser. Dét er det Faaborg-Midtfynske værtskab, og ambassadørerne gør forskellen,” uddyber
han.
Faaborg-Midtfyn Ambassaden skal igen i år sætte områdets herligheder på nethinden hos de
mange festivalgæster og inspirere dem til at opleve mere af vores egn. Den skal syde af værtskab,
hvor ambassadørerne med nerve og energi fortæller og viser, hvad det vil sige at besøge og leve
lige her i det sydfynske hjerteland. Og oplevelsen skal naturligvis skabes sammen med
ambassadørerne.
For yderligere oplysninger kontakt kommunikationskonsulent Seline Thy på sabra@fmk.dk / 7253
1079 eller udviklingskonsulent Johanne Holten på jholt@fmk.dk / 7253 1065.

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 1. marts 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 den 31. maj - 2. juni 2018 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, stærke fællesskaber og højt-til-loftet mentalitet. Faaborg-Midtfyn Kommune er
sponsor for Heartland Festival.

