Til Køge Kommune.

Foreningen Køge Festival vil igen i år afvikle Danmarks største gratis festival i hjertet af
Køge kommune og på Danmarks største Torv.
Gruppen som igen har sat sig for øje at få det hele til at fungere, er forøget med to personer,
og dermed er der 15 personer der en gang om måneden mødes, men de har stort set dagligt
kontakt med hinanden. Det gør selvfølgelig visse arbejdsprocessor nemmere, men udefra
kommende opgaver gør, at det på ingen måde bare ”at gøre som vi plejer”.
Festugen har altid været økonomisk støttet af de erhvervsdrivende i Køge og omegn, Køge
Kommune og alle de besøgende til selve festugen. Festugens mål er som altid, at skabe en
byfest for alle, hvor vi forsøger at ramme bredt med temadage og musikprogram. Vi
budgetterer med et mindre overskud, men vi er væsentligt udfordret på vejret, og det er en
faktor der har stor betydning når regnskabet skal gøres op. Overskuddet går som sædvanligt
til de foreninger der støtter op omkring festugen, og leverer arbejdskraften under selve
festugen. I 2017 gik det så godt, at foreningerne fik udbetalt 100,- kr. pr. præsterede
arbejdstime i de mere end 3.000 timer der blev arbejdet.
Her i 2018 glæder vi os til at følge EM slutrunden i kricket her i Køge, fordi Køge festuge har
været med til at skabe det økonomiske grundlag for eventen, og igen bliver det positiv
eksponering af Køge.
Sidste år lancerede vi partnerskab i Køge festuge, og det er taget rigtig godt imod hos de
erhvervsdrivende, men det kræver stadig et stort fodarbejde at komme rundt og besøge
sponsorerne, som ikke prioriterer de 25.000,- kr. til Danmarks største gratis festival. Alle
partnere og sponsorer er vigtige, for det er også fællesskabet her i byen der gør, at vi kan
lave denne store fest, for uden støtte og gæster, så havde der ikke været noget. Festugen
har efter sidste års succes med Campus Køge, lavet endnu en aftale for 2018. I år bliver der
udvidet lidt, så invitationerne til uddannelsesinstitutioner kommer lidt længere ud.
Temadagene ændrer sig ikke i forhold til sidste år, og skitseret ser det således ud for uge 35:
Søndag:

Uge 34 – Kræmmermarked i samarbejde med Lions Club Køge

Mandag:

Opstilling af festpladsen
Lokale bands om aftenen

Køge Festuge
Postbox 125
4600 Køge
Tlf.: 40260740

Tirsdag:

Børnedag (800 – 1.000 børn)
Lokale bands om aftenen

Onsdag:
Bornholmerdag (ca. 25 virksomheder lukker deres forretning påBornholm, og
åbner en stade på Køge Torv)
Radio Køge Open Air
Torsdag:

Senior- og handicapdag
Første store aften med koncerter – Mads Langer lukker

Fredag:

CampusPlus dagen (ca. 4.000 unge mennesker i Køge indre by)
Anden store aften med koncerter – Queen Machine lukker

Lørdag:

Bilernes dag
Sidste store aften med koncerter – Car Park North lukker

Det er igen et ambitiøst program, men erfaringen siger os, at vi skal fortsat levere noget for
alle og kvaliteten må ikke falde. Det betyder jo også, at vi ligger vandret når vi har fri fra
arbejde, så vi kan samle den nødvendige kapital for igen at sikre endnu en god festuge i
Køge. Hermed søger vi igen i år om støtte på 200.000,- kr. plus moms, som sædvanligvis
bruges til at minimere vores udgift til leje af scene, lys og lyd til hele byens og Danmarks
største gratis fest.
Foreningen Køge Festival glæder sig igen at få sat Køge på landkortet og skabe fest for alle
i Køge indre by, og måske skal det gode eksempel fra kricket klubben gå videre til andre
idrætsklubber. Vi glæder os til at se Jer inde på Køge Torv i uge 35, hvor vi igen har gjort
plads til alle der har lyst til at more sig og holde en god fest. Hvis I vil have uddybet nogle
spørgsmål, så kan I kontakte formanden Per Stenberg på psl@mil.dk eller på 40 26 07 40.

Med venlig hilsen
Per Stenberg
Foreningen Køge Festival

Køge Festuge
Postbox 125
4600 Køge
Tlf.: 40260740

