Projektbeskrivelse – South Of Havnen

South Of Havnen er en en-dags metal festival for metal-bands i vækstlaget. Vi skal ud af øvelokalerne og
vise omverdenen hvad vi kan.
De 9 bands er udvalgt på deres kvaliteter, hvad enten de er Emergenza vindere, Produceret af
Internationale producere eller bare har ungdommens vilde energi der vælter ud over scenekanten.
Vi er dem de andre ikke vil lege med og nu laver vi vores egen festival.
Jeg har fået stillet venuet BOXLAND til rådighed af Bylivsselvskabet så vi ikke selv skal stå for andet en lyd,
lys og musik.
Beliggenheden gør også at vi kan komme til at fungere som et samlingspunkt for det gamle og nye Sydhavn
da det ligger lige i skellet og musikken kan fungere som samlende punkt på tværs af kulturer.

Jeg har fået Musikforeningen RUSK til at låne os fuldt baggear til at spille på og søgt sponsorstøtte på 5000,hos dem også.
Jeg har en forventet publikumstilstrømning på ca 350 personer fordelt på lokale og folk fra metal-musik
miljøerne.

Tanken er at forhåbentligt også lave arrangementet igen næste år som en fast platform for vækslagsbands i
metal-genren og måske også udvidde med rock/hard rock næste år og tiltrække større sponsorater.

Jeg selv er en ildsjæl, der spiller i bandet TILVIDØR, der også kommer til at optræde på festivallen, og jeg er
næstformand i Musikforeningen RUSK på Øresundsvej 4 på Amager.

Ideen til festivallen er opstået efter at have set mulighederne i venuet BOXLAND som jeg så har snakket
med, og fået lov til at låne uden beregning til at afholde arrangementet.
BOXLAND har alle faciliteterne som bar, scene, gode madboder. Jeg kommer med indholdet denne dag og
fylder BOXLAND med 9 metal bands der alle er værdige til den store scene og har kæmpe potentiale.
Og da jeg er lokal Sydhavner har jeg også en ideologi om at samle Sydhavnen omkring kulturelle events som
denne.

Her er et udkast til plakat på arrangementet

Jeg håber i kan se ideen i at lave en festival specifikt for metalbands i vækstlaget, da de har svært ved at slå
igennem på den store scene uden at have arrangementer som dette i bagagen, og at dette kan fungere som
samlingspunkt for hele Sydhavnen på tværs af kulturer.
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