
Udtalelser ra rivilli e
"Som tidli ere synes je , det er
int o  en od oplevelse at være

en del a  en estival, der mere er
til or musikernes skyld end or
pu likums. Musikken som
omdrejnin spunkt. Ni e!"

 

"Det un erede virkeli  odt, at
alle orstod at vi var rivilli e o
ikke til yder den samme kvalitet
a  servi e som astansatte. God
rivilli dynamik".

 "Fedt, at opleve nye
ands o  musik je

ellers ikke vil opsø e
selv".

 

"Je  var så yldt op a
positivitet lørda  nat -
je  kommer klart i en
næste år!!!"

 



Udtalelser ra publikummer 

"Genial Festival!"
 
"Tak or en super lørda  –
o  stort tak til jer som
arran erer, uden jer ille
musikken ikke ære på det
plan".

 

"Synes det er et edt venue o
orskelli heden på de

s enerne er ret Ni e. Man
øler lidt man er på lere
estivaler på én an ".

"Synes det er edt at
up omin  ands or
muli heden or at vise hvad
de kan o  or øvet det at stå
på en estival s ene".

 



Udtalelser ra bands

"Vi lev super odt mødt o
rivilli e samt olk ved

s enerne var vidunderli t
søde o  dy ti e. Me et
pro essionelle olk man
mødte hele vejen rundt". 
– Citat Theo X

"Je  kan mærke, at det
iver en orm or validerin

o  street redit at si e man
har spillet på UHØRT!" -
citat ALOO

"Det var en ri ti  ed
oplevelse at spille på UHØRT
Festival. Tusind tak or den
muli hed". – Citat Sch arze
Fiktion

Coa hin en av me et mere
end orventet. Je  ik et helt
nyt ind lik i hvordan min
karriere skal udvikle si  her ra. 
– Citat Jonah Wri ht


