PRESSEMEDDELELSE
”Nakskov Open Air” skal være
landsdelens nye store musik-flagskib.
- Nakskov Idrætscenter vil med foreningslivet i Nakskov som
samarbejdspartner, skabe en ny stor årlig musikevent, som skal
samle Lolland-Falster på parkeringspladsen ved centeret.
”Nakskov Open Air” er navnet er på den nye store musik-event, som Nakskov
Idrætscenter fremadrettede vil arrangere ved centerets store parkeringsplads i Nakskov,
og ambitionen er klar, nemlig at skabe landsdelens største musik-event.
Pinselørdag den 4. juni 2022 vil ”Nakskov Open Air” blive afholdt for første gang, med
undertitlen ”når pinsesolen mere end danser”.
Dette skal ske i et tæt samarbejde med foreningerne i, og omkring Nakskov Idrætscenter,
og hvor tanken er, at Nakskov Idrætscenter skal stå for organiseringen af arrangementet,
og hvor foreningerne skal være medspillerne, når der skal bruges hænder og arbejdskraft.
Der er budgetteret med en god sum penge til de foreninger der er med ved ”Nakskov
Open Air”, og målet er at det samlede overskud årligt skal gå en i en fond eller en forening,
der har til formål at udvikle Nakskov Idrætscenter.
Efter at Lolland kommunes Fritids- og kulturudvalg netop har bevilget en
underskudsgaranti på kr. 200.000, fra puljen med frie kulturmidler, er arrangørerne nu klar
til at gå i gang med det store projekt, som det første år har et budget med en omsætning
på godt 1,8 millioner kr.

Underskudsgarantien fra Lolland kommune, var lige den sikkerhedsplanke og opbakning vi
havde brug for, hvad vi selvfølgelig er mere end glade og taknemmelige for, og nu kan vi
gå i gang med arbejdet. Vi har dog ingen ambitioner om at gå ud med et underskud, men
med denne her ”livline”, er vi nu klar til at bevæge os ud i det her kæmpeprojekt, som vi
længe har ønsket.
Arrangementsmæssigt vil Nakskov Idrætscenter gå efter at ”Nakskov Open Air” bliver med
stor kvalitet. Musikmæssigt vil det blive inden for den ramme vi nu har det første år som er
på godt kr. 850.000, og vi vil forsøge at skaffe et så stærkt felt som muligt fra den danske
musikscene allerede det første år, da vi jo godt ved, at det også er det der sælger
billetterne.
Der er ingen endelige navne på programmet endnu, men der selvfølgelig nogle idéer og
tanker, og målet er at ramme bredt, og da Nakskov Open Air jo skal køre i godt 10 timer,
vil der være gode muligheder, for at komme godt rundt i den danske musikverden. Udover
den store scene, vil der også være musik i et større festtelt på festpladsen, ligesom der
også vil være et børneland med både musik og aktiviteter.
Men vi vil også gerne sælge os på en lidt anden ”event” oplevelse, og her blev vi særdeles
inspireret ved en studietur i det jyske for godt to år siden, ved ”Op Owen Låft Kånsert” ved
Varde, og fik en masse gode idéer, som vi nu vil kombinere med vores egne visioner og
tanker, og føre det ud i livet her på vores hjemmebane ved Nakskov Idrætscenter. En ting
er sikkert, og det er, at Nakskov Open Air også vil være en ”event”, hvor der bliver mange
ting, der ikke tidligere er set her i landsdelen.
Fremadrettede håber vi på at vi kan udvikle arrangementet, og dermed også skabe
fundamentet for at vi på længere sigt, kan få de største danske navne til ”Nakskov Open
Air”. Der vil også være fokus på at arrangementet skal foregå i Nakskov og på Lolland, og
det lokale islæt skal også sætte sit præg på ”Nakskov Open Air” ved den store musikevent.
Vi syntes selv vi har nogle gode rammer både ved og omkring Idrætscenteret, som vi vil
gøre alt for udnytte optimalt. Derudover vil også udnytte de mange muligheder vi har her i
Nakskov, og på Lolland for at skabe et godt produkt, og det er det vi helt klart går efter.
Arrangørerne fra Nakskov Idrætscenter kalkulerer med godt 2500 gæster det første år ved
Nakskov Open Air, men fremadrettede er målet, at det skal være en ”event” for godt 35004000 gæster.
Nakskov Idrætscenter har arbejdet med idéen i godt to år. Planen var at Nakskov Open Air
skulle igangsættes i 2020, men Covid 19, satte en stopper for det. Corona nedlukningen af
Nakskov Idrætscenter, har dog samtidig været brugt til at skabe ideer, og nedskrive den
projektplan der nu skal arbejdes efter.
De næste 2-3 måneder skal gå med at skabe et yderligere stærkt økonomisk og
organisatorisk fundament, samt strukturere de mange idéer vi har, kombineret med vores
projektbeskrivelse, og de mange formelle ting der skal være på plads for arrangementet.

Hjemmesiden for Nakskov Open Air som er www.nakskovopenair.dk eksisterer allerede,
men går først for alvor i luften den 4. juni 2021, hvor der er nøjagtigt er et år til, at det store
”Open Air” projekt bliver skudt i luften, og hvor nedtællingen for alvor starter.
Arrangementet er også allerede på facebook, og her er der allerede info om ”Nakskov
Open Air”.
Nakskov Idrætscenter forventer at kunne præsentere musikprogrammet i løbet af august
og september, og det er planlagt at billetsalget starter den 1. november 2021, hvor de
første ”early bird” billetter vil blive solgt til kr. 400,- og prisen vil så stige frem til den 4. juni
2022, og vil slutte på kr. 550,-.
Lige nu kan det selvfølgelig godt være svært at se ud i fremtiden, men vi er sikker på at vi i
2022, er kommet om på den anden side, og vi glæder os vildt til at gå i gang med
”Nakskov Open Air”, som vi ikke er et sekund i tvivl om, har det som mange på dette
tidspunkt længes rigtigt meget efter.

På gensyn til ”Nakskov Open Air”

