7 februari 2013

Pressmeddelande
Älmhultsdagarna blir "Familjefestivalen i Älmhult" 2013
Förra årets Älmhultsdagar med Diggilooföreställning som krona på verket visade sig bli en
succé besöks- och publikmässigt. Nu förfinas och förbättras konceptet ytterligare. Det blir ett
tydligt fokus på familjen med massor av aktiviteter för barn i alla åldrar. Men också för ungdomar och vuxna förstås.

Planering inför årets stora sommarfest i Älmhult pågår för fullt. Även i år blir det fest i dagarna två –
den 30–31 augusti. Fredagen blir centrumhandelns dag med aktiviteter i centrum medan lördagens
aktiviteter förläggs till Haganäsområdet. Namnet Älmhultsdagarna byts mot Familjefestivalen i Älmhult – en väl genomtänkt namnändring. Det handlar om att positionera Älmhult som ”Familjens Älmhult”.
– Vi vill utveckla och förbättra konceptet ytterligare för att sätta Älmhult på kartan ordentligt, säger
Malin Blom och Mija Toftner från Älmhults kommun. Vi har ett fantastiskt bra samarbete med näringslivet – tillsammans har vi alla förutsättningar att göra något riktigt bra i Älmhult.
Det finns en styrgrupp för projektet med representanter från kommunen, Växande Älmhult, Handelsplats Älmhult och IKEA. Både kommunen och näringslivet vill öka Älmhults attraktionskraft för att få
folk att flytta hit. Därför är man helt överens om att skapa något som är unikt i Sverige och som känns
generöst och äkta. Festivalen ska ge besökarna mycket för lite pengar – alla ska kunna vara med! Familjer, och framför allt barn, ska vara i fokus.
– I Sverige finns ingen direkt motsvarighet – vi är först med namnet Familjefestivalen, säger projektledaren Per Faeltenborg.
– Även ungdomar och vuxna ska förstås få sitt. Jag håller på för fullt att boka riktigt bra artister som
drar publik från ett större geografiskt område än vår egen kommun. Vi kan väl avslöja redan nu att
Yohio som gick vidare i melodifestivalen redan är inbokad men det kommer mer, garanterar Per.
Arbetet att fylla festivalen med bra aktiviteter kommer att ta fart nu i vår. På Haganäsområdet ska
aktiviteter pågå hela lördagen för att sedan avslutas framåt kvällen med riktigt bra konserter som drar
en stor och bred publik.
– Det är viktigt att det verkligen bli älmhultsbornas festival. Därför ska vi ta tillvara alla goda resurser
som finns i vår egen kommun när det gäller innehållet i programmet, säger Malin Blom och Mija
Toftner.
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