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Bloom lancerer ny festival i sommerlandet
Danmark får en ny festival med natur, musik, kultur og videnskab på programmet. Bloom
rykker i år ud i de naturskønne omgivelser i Klintebjerg i Geopark Odsherred og
præsenterer endagsfestivalen Summer Bloom, der sætter smag og lyd til sommeren og
den lokale natur. Her vil publikum blandt andet kunne opleve live-koncerter med danske
CHINAH og Bremer/McCoy, talks med forskere, kunstnere og formidlere som
geologiprofessor Minik Rosing og madiværksætter Claus Meyer samt langbordsmiddag
med Birkemosegaard Køkken. Det hele foregår den 15. juli under åben
himmel for et eksklusivt publikum på 450 og for bare 190 kroner. Billetter sættes i salg i
dag.
Der er noget for både hjernen og hjertet, for ørerne og øjnene og for store og små, når Summer Bloom
besøger Geopark Odsherred. Det fulde festivalprogram inviterer på talks med forskere, kunstnere og
formidlere, live-koncerter med danske bands, raketværksted for de mindste, mad tilberedt på bål ved
strandkanten og fællesspisning på menuen. Bag Summer Bloom står Danmarks største festival for natur og
videnskab, Bloom, der siden 2017 er blevet afholdt i Søndermarken på Frederiksberg med op til 11.000
gæster. Men i år breder festivalen sin velkendte stemning ud i sommerlandet.
Festivalleder Svante Lindeburg udtaler:
“Summer Bloom er vores helt nye festivalsatsning. Vi holder fast i kernen af, hvad Bloom er, men vi skruer
op for musikken og lidt ned for lixtallet. Programmet på Summer Bloom tager afsæt i
Odsherreds naturskønne og enestående istidslandskab, som formidles gennem talks og lokalproduceret
mad og vin. Dertil har vi tilsat live-koncerter, der fungerer som musikalske ophold og bringer vaskeægte
festivalstemning til Geoparken. I år planter vi et lille flag, men drømmen og ambitionen er, at vi næste år er
tilbage med en festival i endnu større skala, hvor der er skruet op for både program og publikum. Vores
ambition er at få endnu flere menneskers øjne op for naturen og videnskabens fascinerende verden og
hylde tidens største forskere og tænkere.”
Festival i klintekystens bjergtagende omgivelser
Odsherred er på grund af landskabets særlige geologi udpeget af UNESCO som en af verdens 140 officielle
geoparker, og derfor er klintekysten et perfekt afsæt for en ny lokalforankret festival, der forener
bæredygtighed og bevidstheden om den omkringlæggende natur. Selve festivalen foregår ved den
amfiteater-formede skrænt Klintebjerg helt ned til vandet og bruger dermed naturen som bagtæppe og
scene.
Geologiens verdensbillede og det stedsspecifikke er netop også et vigtigt afsæt for festivalens program, der
undersøger livet på jorden og i havet i en række talks, børneaktiviteter og madoplevelser, der præsenter
lokale specialiteter. Blandt hovednavnene er topforsker og geologiprofessor ved Københavns Universitet,
Minik Rosing, der skyder festivalen i gang med en åbningstalk om, hvordan istidens gletsjere har formet det
landskab, vi lever vores liv i den dag i dag.
Tankens og musikkens kraft
På Summer Bloom er der også gjort plads til live-musikken, og her kan publikum få fyldt øregangene
med tonerne fra danske bands. Duoen Bremer/McCoy, der består af kontrabassist Jonathan Bremer og
pianist Morten McCoy, indtager scenen i eftermiddagssolen med deres melankolske, meditative jazz og
dubbede electronica. Senest har bandet udgivet albummet ‘Utopia’ samt medvirket på Peter Sommers
album ‘Elskede at drømme, drømmer om at elske’ fra 2018.

CHINAH, som komponerer eksperimenterende, elektronisk popmusik med dragende percussion og
svævende vokal, fuldender programmet og runder festivalen af om aftenen. Bandet udgøres af sanger Fine
Glindvad, guitarist Simon Kjær og manden bag synth-tangenterne, Simon Andersson, og har i foråret udgivet
albummet ‘Feels Like Forever’, der har kastet flere anmelderroser af sig.
Foruden byder festivalens talk-program på tankeeksperimenter, fremtidsforestillinger og nærgående
naturundersøgelser. Her kan publikum læne sig tilbage og opleve den kun 23-årige komet af en
sommerfugleekspert, Emil Blicher Bjerregård, i dialog med lydkunstner Jacob Kirkegaard og forfatter Julie
Sten-Knudsen. På programmet finder man også talken ‘Half-Earth’, der udfolder tankeeksperimentet
om, hvordan verden ville se ud, hvis vi delte Jordens overflade i to og gjorde den ene til ét stort,
menneskefrit naturreservat.
Og så lægger Claus Meyer vejen forbi festivalpladsen til talken ‘Spis klimakrisen’, hvor han i dialog med
førende madforskere og madørerne Marie Hertz og Martin Kongstad vil genskrive Meyers Almanak. For hvis
klimaet ændrer sig, og vi fortsat skal spise lokalt og efter årstiderne, så skal kogebogen skrives om.
Men Summer Bloom byder ikke kun på noget for de voksne. Festivalen har øremærket 50 gratis
børnebilletter og tilrettelagt et særligt program fra 11 til 17, hvor de yngste gæster kan boltre sig i
raketaffyringer, tangsafari og eksperimenter med sten på stranden.
Dagen byder desuden på langbordsmiddag fra Birkemosegaard Køkken, picnickurve og stegte
rødspætter fra Det Vilde Køkken samt lokale specialiteter fra Ørnberg Vin, Isøre Is og Lokalristeriet.
Summer Bloom planlægges som en tilbagevendende festival og er udviklet i samarbejde med Geopark
Odsherred. I år er Summer Bloom tilrettelagt efter en kapacitet på 450 siddende publikummer og afvikles i
trygge omgivelser i overensstemmelse med myndighedernes gældende retningslinjer og restriktioner. Håbet
er at festivalen bliver tilbagevendende og med mange flere deltagende gæster næste år.
Billetter er sat i salg og koster 190 kr.
Festivalen tilbyder desuden 50 gratis børnebilletter til børn under 13 år – og shuttlebus fra København til
Geopark Odsherred og retur igen til dem, der ønsker at tilkøbe det.
Sommer Bloom finder sted torsdag den 15. juli i Klintebjerg, Geopark Odsherred. Festivalpladsen åbner
kl. 11 med aktiviteter for børnene og kl. 13 går det øvrige program i gang. Busser afgår fra Vor Frue Plads
i København kl. 10.30 og retur kl. 23.15.
Billetlink: https://bit.ly/3gme31N
Det fulde festivalprogram, torsdag den 15. juli
MUSIC:
• CHINAH
• Bremer/McCoy
TALKS:
• På gletsjerens underside – med geolog Minik Rosing
• Sommerfugle-effekter – med forfatter Julie Sten-Knudsen, lydkunstner Jacob Kirkegaard og
sommerfugleekspert Emil Blicher Bjerregård
• Spis klimakrisen – med Claus Meyer, Martin Kongstad, Marie Hertz og Ole G. Mouritsen
• Half-Earth – med kulturgeograf Emmy Laura Perez Fjalland og geolog Minik Rosing
FOOD:
• Madoplevelser fra Det Vilde Køkken
• Langbordsmiddag med Birkemosegaard Køkken
• Ørnberg Vin, Isøre Is, Lokalristeriet og Birkemosegaards gårdbutik

KIDS:
• Stenekspedition – med geoparkens naturvejledere
• Tangsafari – med Dansk Tang
• Raketværksted – med Brorfelde Observatorium
FAKTA
Hvad er Bloom?
Bloom er en helårlig platform for formidling af natur og videnskab. Bloom begyndte i 2017 som en festival om
natur og videnskab i Søndermarken og tiltrækker normalt 10.000 mennesker. I 2020 blev
festivalen omprogrammeret til en række live-events med tilpasset kapacitet, og den nye digitale
formidlingsplatform Bloom Explore blev lanceret i august 2020. I 2021 finder minifestivalen Bloom Under the
Oak sted i weekenden den 18.-20. juni i Søndermarken. I 2022 finder Bloom – festival om natur og
videnskab igen sted i fuld skala den 20.-22. maj.
Hvem står bag Bloom?
Bag Bloom er Golden Days Sekretariat, som har mere end 25 års erfaring med kulturformidling og
udviklingen af festivaler/events, hvor svært tilgængelige stofområder åbnes op og gøres relevante for et
bredt publikum. Bloom er udviklet og laves i tæt samarbejde med Carlsbergfondet. Bag Bloom står desuden
et bredt partnerskab af samarbejdspartnere og sponsorer: Lundbeckfonden, LEO Fondet, Hempel Fonden,
15. Juni Fonden, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.
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