
CORONA
Ett kort svar på frågor om Corona:

 Vi är väldigt noga med att följa folkhälsomyndigheten och WHO:s rekommendationer. Utifrån detta med alla parametrar 
inräknade som vi har möjlighet till, så tuffar vi på med vår festival och räknar i dagsläget med att den kommer att genomföras. 
Vi vill på alla sett respektera och vara solidariska med myndigheternas restriktioner. MEN vi vill också vara tydliga med att:

1 Vår festival är först i juli.
2. Festivalen hålls utomhus.

3. Vi diskuterar olika medel att öka säkerheten, självklara åtgärder är såklart att ha gott om handsprit
överallt tex men vi spånar också kring mer kontroversiella förslag för att öka Corona-säkerheten.

4. Vi är i sammanhanget en mycket liten festival. Ca 400besökare som mest.
5. OM festivalen inte skulle genomföras av vilken orsak som helst återbetalas alla biljett köpare och även

 bidrags/spons givare.

Längre svar: 
Vi ser det som att Corona kräver solidaritet och sätter vårt samhälle på prov när det gäller att tänka på andra än sig själv. I 
detta fall främst äldre och sjuka. Vi respekterar det högt- Corona är ett virus som ber om vår solidaritet och kollektivism, och 
som arrangörer försöker vi ta ställning till Corona så mycket det går, d v.s ta del av den information som finns utan att speku-
lera för mycket. Eftersom experterna inte vet riktigt ännu, utan arbetar med kvalificerade gissningar, så arbetar vi på med vår 
festival, och uppdaterar oss ständigt kring nya råd och restriktioner, men som sagt för att vara en sammankomst så har vår 
festival i dagsläget gynnsamma förutsättningar. På många ställen i Europa är evenemang som skulle gått av stapeln i nutid 
framflyttade till maj. Vår festival är i mitten av juli. Vi litar på vår kreativitet och vår höga genomförandekapacitet om det skulle 
komma ytterligare restriktioner. D.v.s,- på ett eller annat sätt ska festivalen nog gå att genomföra! Samtliga artister vill fortfa-
rande medverka, och vi får in förfrågningar från andra artister som vill spela, så förberedelserna för festivalen är fortfarande i 

full gång.  Vi hoppas att detta lindras under våren för allas vår skull – och skickar stöd och kärlek ut i etern! 

Allt gott! Skenstafestivalen!


