INFORSKRIV TIL PERSONER MED FASTE PLASSER OG GJESTER I VIKEDAL BÅTHAVN
UNDER VIKEDAL ROOTS MUSIV FESTIVAL (VRMF) 2019

Vikedal Roots Music Festival arrangeres i år for tjueførste gang i Vikedal. Festivalen går av stabelen
11. til 14. juli. Som de siste tre år vil hoveddelen av arrangementet foregå i Vikedal båthavn.
Gjennomføringen av festivalen medfører derfor relativt store inngrep i det daglige livet i båthavna i
festivaluken. Dette skrivet er utarbeidet slik at disse inngrepene ikke skal komme uventet på
båtfolket.
Om VRMF 2019
Opprigg av festivalområdet vil starte søndag 7. juli 2019. Hovedteltet blir da satt opp, og riggingen av
festivalområdet vil deretter pågå kontinuerlig frem til området er klart for åpning fredag 12. juli kl.
14.45. Inngjerding av området er planlagt onsdag ettermiddag. Det vil etter inngjerding ikke være
mulig å kjøre ut på pirene igjen før sent søndag kveld 14. juli.
Selve festivalen starter med et alkoholfritt arrangement på Vikedal Vertshus fra kl. 17.00 til kl. 19.00.
Torsdag kveld er det intimkonserter på Vikedal Vertshus fra kl. 20.00 til kl. 02.00. Fredag åpner
festivalområdet kl. 14.45, med konserter kontinuerlig frem til kl. 02.00. Lørdag åpner området kl.
14.45, med konserter kontinuerlig frem til kl. 02.00.
Området rigges ned umiddelbart etter stengetid natt til søndag. Nedrigg vil deretter pågå
kontinuerlig frem til ca. kl. 19.00 søndag. Enkeltelementer av riggen kan bli avhentet først i dagene
etter avsluttet festival.
Adkomst til båthavna, toaletter, mv.

Skissen over viser inngjerdingen av båthavna slik den er planlagt under VRMF 2019.

Tidligere år har det vært adkomst til gjestebryggen både fra nord og sør, i tillegg til et eget innslipp
inn til festivalområdet direkte fra havna. Denne løsningen har vært sikkerhetsmessig utfordrende, og
ble avviklet i 2018. Som det fremgår av kartet over vil gjestebryggen bli inngjerdet i 2019, men med
inngang/utgang både i nord og sør. Den tidligere slusen inn til festivalområdet er tatt bort. Siden
adkomsten til toalettene med dette blir vanskeliggjort for gjestene i båthavna vil VRMF sette opp
ekstra toaletter like vest for båthuset (se anmerkning på kart).
Det vil kun være festivalgjester med billett som vil ha adgang til gjestebryggen under festivalen i
2019. Havneavgiften inngår ikke i båtførerens festivalbillett for 2019. Denne kommer i tillegg, og er
på kr. 150,- per døgn. Etter avtale med båtforeningen kreves avgiften inn av VRMF, som utbetaler
den til båtforeningen i etterkant av festivalen.
Vedlagt dette skriv er reglement og branninstruks for havna.
Vi ønsker båtfolket hjertelig velkommen til Vikedal Roots Music Festival 2019.
Mvh
Vikedal Roots Music Festival

