
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Velkommen i pinsen 

       7. 8. og 9. juni 2019 

 

 

 

 

 

Kære publikum 

 

Håstival er en forening der udelukkende er 

drevet af frivillige kræfter. Alle forberedelser og 

opbygning er drevet af lysten til, at få noget 

særligt op at stå. 

Vi er så taknemmelige for alle de musikere der 

vil komme og spille, de gør det for et måltid 

mad og drikke, samt transportudgifter. Det er så 

fantastisk! 

De gode folk i billetsalget og baren er frivillige, 

husk at give dem et smil. 

De søde unge mennesker fra Vesterdal 

efterskole, er en kæmpe hjælp. 

Uden musik og mad og drikke bliver det en 

kedelig festival men uden publikum, vil der 

ikke være nogen fest. Så tak til jer kære 

publikum! 

Vi håber I vil føle jer hjemme, hjælpe og passe 

på hinanden. Rydde op efter jer selv på pladsen 

og i campingområdet. 

Køb din drikkelse i baren, ellers kan vi ikke få 

det til at løbe rundt. 

 

 

På pladsen finder man forskellige 

boder og aktiviteter. 

I Håstival-baren kan du købe øl, vand, vin, 

mjød, drinks og snaks. 

Støtteforeningen for Håstrup skole, børnehave 

og vuggestue sælger kaffe og kage, samt 

pølsehorn og andre snaks. 

Børnene kan vinde præmier i fiskedammen 

Håstrup Forsamlinghuset laver go’ dansk mad 

Søren Gris tænder op i grillen til pulled pork 

burger mm 

Café Kosmos servere økologisk, vegansk 

østafrikansk gryderet 

Mad og dessert pandekager tilbydes fra KISS 

Halloween foreningen står for pomfritter mm 

Bademesteren tænder op i saunaen og badekaret 

i velnæs området. 

Der må ikke medbringes egen mad eller 

drikkevarer på festivalen, men hvis du mangler 

noget, finder du det ved købmanden. Her kan du 

købe morgenmad 

Det kan anbefales at gå en tur området. Se 

vandet fra bakken og måske pinsesolen danse. 



MUSIKPROGRAM TIL HASTIVAL 

 

Fredag d. 7. juni   
 

Pladsen åbner kl. 16.00 

 

16:20   Åbningstale 

 

16:30   Caper Clowns (pop) 

 

17:50   Mads La Cour Trio (reggae) 

 

18:45   Fremmand (synth / new wave) 

 

19:55   Claus Dencher (solist) 

 

21:00   Bite the Bullit (70’er rock) 

 

22:15   Bånd (Indie pop) 

 

22:55   De Frigjorte (Rock på dansk) 

 

00:05   Strangers in Town (Rock) 

 

01:00   DJ Pau & Erik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold for evt. ændringer 

MUSIKPROGRAM TIL HASTIVAL 
 

Lørdag d. 8. juni  
 

11.05   Håstrup Friskole bands 
               
12:10   Gymnastikopvisning 
 

12:40   Hart (jazzy blues) 
 
13.30   Guld Traktoren Kommer! (kultur)  
 
14.15   Gitta Kaas feat. To the sun (solist) 
 

15.30   Blue Minds (pop) 
 

16.45   Martin Frehr Sundahl (Country solist) 
 

18.00   Green Band (rock) 
 
19.15   David Mølhede & rundt omkring (folk) 
 

20.30   Rambuk (reggae / Ska) 
 

21.45   The Deadly Sons (rock) 
 

23.00   Ras Bolding (synth, new wave) 
 

00.15   Hipsom Hap (Diskopolkafolkpoprock) 
 

01:15   DJ Kim Skyt Petersen, Alis DJ Praz 
 
 

 

 

 

Der tages forbehold for evt. ændringer 

MUSIKPROGRAM TIL HASTIVAL 
 

Søndag d. 9. juni  
 

10:00   Gudstjeneste ved Rikke 
 
11.30    Fåborg Gospelkor 
 
12.45    Hanna Ragnarsdottir (viser solist)  
 
13.45    FAZE’N’MIR (folk, blues) 
 
14.25    Fuld af Love (Alt hvad hjertet rummer) 
 
16.00    Måske nøgen løb 
 
16.45    Engle for Evigt (pop) 
 
18.00    Vandreklitten (folk) 
 
19:15    Pet the Camel (pop) 
 
19.30    Hollow Birds (rock) 
 
21.45    Deerborn (Rock) 

 

 

 
 

 

 

 

Der tages forbehold for evt. ændringer   


