Å-festival bliver en optur
For 27. gang åbner Å-festival teltdugen til en pinse med gratis koncerter og troen i
centrum. Det bliver ren ”optur” (som samtidig er årets tema).
Folkene bag Danmarks største kristne festival, Å-festival, sætter endnu engang teltpløkker i
jorden lige uden for Sønder Felding, hvor der fyres op for et brag af en festival i pinsen.
Indbyggertallet i byen mere end fordobles, når over 3.000 unge samles til koncertoplevelser,
hvor det kristne budskab er i centrum. Alle er velkomne til en festival, der om nogen kan
samle unge til koncerter og fællesskab i provinsen.
”Vi glæder os til en spændende festival, hvor glade, unge mennesker mødes i et hyggeligt
kristent samvær om koncerter og seminarer, som har dybde,” siger Leif Larsen, formand for
Å-festival.
På Å-festival bliver en lunken øl i hånden skiftet ud med bibelen. Her er der plads til
gensynsglæde, den dybere samtale og eftertænksomhedens tilstedeværelse og ikke mindst –
gratis koncertoplevelser.
Bredt musikalsk program
Igen i år trækker Å-festival mange gæster til fra hele landet – og i år et endnu større publikum
end nogensinde før!
I det store koncerttelt kan festivalen endnu engang byde på et bredt musikalsk program, der
spænder vidt fra lovsangsgenren fra Dan Bremnes (CA) og Matt Maher (CA) til årets store
navn, Andy Mineo (USA), som åbner Å-festival fredag aften, som et af de absolut hotteste
navne indenfor den kristne hip hop scene pt. Matt Maher (som er i DK for første gang) har
udgivet syv album, ligget højt på de kristne charts i USA og tourneret med navne som Michael
W. Smith og Meredith Andrews. Dan Bremnes har en fantastisk stemme og er super autentisk
i sine sange.
Fra USA kommer også den relativt ukendte rockgruppe ”VERIDIA”, der er et alternativt
rockband, som har masser af energi at give af. De vil gerne være talerør ind i den tidsånd, vi
lever i, hvor det kan være en udfordring at huske, hvorfor vi har værdi som mennesker, og
hvad der gør os værdifulde.
Årets nyheder
LovsangsCD – ”Elske som dig”
– Lovsang sættes meget højt på Å-festival! Derfor har lovsangsbandet været i studiet og
indspillet 10 skønne lovsange (både nye og gamle) på dansk, som allerede nu kan købes via
download på vores hjemmeside, eller forudbestilles som CD.

”Nærradiofonien” med Mads Steffensen og Jacob Riising.
- Vi får i år besøg af Mads Steffensen og Jacob Riising, som vil sende lokalradio (mens der
bliver optaget et TV program) med og til Å-festivals unge – fra en campingvogn, der skiller sig
lidt ud fra mængden.
Festival med både spas og dybde
Å-festival har hvert år et tema for festivalen. Denne gang er temaet ”Optur”. Der er mange ting,
som man som kristen kan have optur over: Lovsangen, bønnen, fællesskabet mv. Men den
største optur, som kristne gennem tiden har oplevet, har været i mødet med Jesus. Der er
mange eksempler på hvordan mennesker, der virkelig havde nået bunden, erfarede en optur,
da de mødte Jesus.
Derudover tilbydes der 7 forskellige seminarer i løbet af weekenden med fokus på spændende
emner for både de unge og de lidt ældre.
Men festivalen giver også plads til sjov og spas. Fodbold, FestivalBIO, koncerter, bibeltimer,
stilhed, grillet gris, havetraktortræk og meget mere er alt sammen med til at danne rammerne
om en helt særlig festival.
”Med det kristne livssyn som omdrejningspunkt, glæder vi os til at byde velkommen til årets
Å-festival årgang 27, hvor vi gerne vil inspirere og vise, hvad et kristent fællesskab kan tilbyde
som alternativ til andre fællesskaber i dagens Danmark, ” siger Leif Larsen.
Å-festival arrangeres af IMU & Indre Mission i Sdr. Felding samt repræsentant(er) fra IM´s
arbejde på landsplan.
Se det udførlige program og meget andet på vores hjemmeside www.aa-festival.dk og følg
med på FACEBOOK aafestivalofficial
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