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Tankar kring årets Mossagårdsfestival!
Så himla fantastiskt underbart att ni önskar att
besöka på årets Mossagårdsfestival! Vi hoppas
kunna genomföra en ödmjuk men också väldigt
musikaliskt sprudlande festival där de 50 som får
se på konserterna kan njuta av olika charmerande
musikaliska inslag inom olika genrer! Och ingen
festival utan er - varmt varmt välkomna!
Vi har kommit ganska långt med programmet –
vilken ändå känns bra eftersom det tog mer än tre
månader att få rätt på alla tillstånd med polisen i
år. Vi önskar att boka några fler akter och
festivalen kickas igång inom kort så vi lovar att vi
jobbar hårt för er och festivalens bästa!
Med biljetterna tänker vi att de 50 som får möjlighet att uppleva konserterna
i ladan får köpa sina biljetter oavsett om de är 1 eller 107 år gamla. Ålder
spelar alltså ingen roll här. Vi hoppas att musiken och föreläsningarna
kommer att bli precis så magiska för er som vi föreställer oss. Om ni köpt
biljett för ett livekonsertpass är det inte något problem för vår del om ni
delar på passet inom familjen. Det som är viktig för oss är att det aldrig är
mer än 50 personer i ladan under en konsert. Detta för att det är de gällande
reglerna för allmän sammankomst under pandemitiden. Viktigt för er är att
hålla avstånden, det gäller oavsett om det är inne ladan eller på caféområdet
utanför.
Vad det gäller picknickcaféet behöver ni inte köpa biljett här till barnen, om
ni inte vill. Vi tänker här att ni får se vårt picknickcafé som en restaurang,
man kan sätta sig vid ett bord utan att beställa men förr eller senare
kommer någon att fråga vad ni önskar att äta eller dricka. I detta fall
erbjuder vi till våra ”bord” en picknickkorg och den är avsedd för en person.
Ni kan beställa så många picknickkorgar som ni önskar och vi vill gärna veta
i förväg hur många som kommer, detta löser vi med förhandsbokningar i år.
Till barnen tänker vi att ni själva kan välja om ni vill boka en picknickkorg
BARN till dem eller om ni vill att de ska äta ur er picknickkorg. Det finns
också övrig mat och fika att beställa inom caféområdet. En del aktiviteter
finns inom picknickcaféområdet och de är gratis, de ingår i priset av en
picknickkorg. Dessa aktiviteter går utanför allmän sammankomst och därför
kan mer än 50 personer besöka picknickcaféet (exempel erbjuds titta på en
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get, rida på ponny, barnteater, loungemusik till maten, qiong, yoga och
andra naturnära aktiviteter). Ni får gärna sprida ut er mellan sällskapen fast
kommer ni som ett sällskap får ni förstås sitta precis så nära varandra som
ni önskar. Och vi önskar att vara en non-waste festival så ta med egen filt,
tallrik/spork/bestick eller liknande i sann scoutanda.
Man får inte ta med medhavd mat eller dryck in på området (spädbarnsmat
är undantaget förstås). Det gäller samma regler hos oss som på ett
traditionellt café eller en restaurang.
Vi tänker att vi inte erbjuder flerdagarspass i år, men önskar ni att boka
biljetter till konserterna för alla tre dagarna kan ni höra av er till oss för att
få en rabattkod som kan användas som mängdrabatt.
Vi välkomnar alla frågor, hör bara av er om det dyker upp funderingar!
Upplägget är nytt för att anpassas i dessa tider och vi jobbar på med
programmet parallellt som vi marknadsför det. Så blir det ett år som i år
men vi har en stor ambition om att göra något bra för er, även detta år!
Vi vill erbjuda ett mysig naturnära festivalområde som erbjuder
hälsofrämjande aktiviteter, immunförsvarsstärkande mat och livsstil, härligt
kulturellt utbud och lekar och barnteater för barnen. Men mera.
Återigen, VÄLKOMNA!
Stöd oss gärna i år – detta käftsmällsår” som vi är inne i – som började med
branden den 5:e januari: https://youtu.be/g03Tf1QoxWE . Vi kommer i år
att hedra ladan extra mycket under festivalen, vi ser den som en välsignad
plats eftersom den klarade sig ifrån branden och står kvar och kan
restaureras färdigt.
Det finns mer att berätta, jag nämner lite om nya ladan och hampakalk:
I ena längan av Mossagården – den så kallade ladan – håller en
nyrestaurerad ståtlig byggnad på att växa fram, med robusta och
ljudisolerade väggar bestående av hampakalk. Taket är isolerat med
ekologiskt egenproducerat hampahack från Mossagården. Vår nya lada
kommer att bli festivalens naturliga samlingslokal, en ekologisk mötesplats
för nya och gamla besökare. Eftersom tekniken med att bygga väggar med
hampakalk är ganska ny i Sverige, har ett italienskt proffsteam anlitats och
de bygger väggarna på gården under vecka 33.
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För att producera hampakalk blandar man skärvorna ifrån hampans stam
med kalk och vatten. Produkten hampakalk är brandbeständig, resistent
mot skadedjur och har förmågan att absorbera och utsöndra fukt utan att ta
skada. Byggmaterialet ger en termisk stabilitet genom att lagra eller hålla
ute värmen på sommaren och består av ett biologiskt nedbrytbart material
som även går att återanvända. Hampakalkets naturliga material leder till ett
hälsosamt inomhusklimat.

Övriga frågor besvaras av:
Ebba-Maria Olson
046-85971
ebba@mossagarden.se
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www.mossagardsfestivalen.se
www.mossagarden.se
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