Pressemeddelelse 22. marts 2022

Summer Bloom annoncerer årets fulde program

Den 14. juli vender endagsfestivalen Summer Bloom tilbage i de
naturskønne omgivelser ved Sandskredet i Geopark Odsherred. I dag
offentliggøres det fulde program, og publikum kan begynde at glæde sig
til at opleve koncerter med Barselona og eee gee, talks med forskere
som Rane Willerslev og Anja C. Andersen, friske dukkerter, mad og
drikke fra lokale producenter samt ekspeditioner for festivalens yngste
gæster.
Der er noget for både hjernen og hjertet, for ørerne og øjnene og for store og små,
når Summer Bloom igen fortryller Odsherreds unikke istidslandskab. Festivalen er
vokset ud af rammerne efter sidste års udsolgte festival, hvorfor Summer Bloom i år
finder sted i Sandskredet, der med birkelunden som bagtæppe og udsigt over
Isefjorden forvandler udkanten af Kongsøre Skov til et magisk festivalunivers for en
enkelt julidag.
Musikalsk ‘højdepunkt med glimmerslør’
I dag løfter festivalen sløret for årets fulde program, der skal fylde Sandskredet med
forførende toner og talks, der giver stof til eftertanke. Et af årets musikalske
hovednavne er Barselona, der med deres drømmende produktioner og forførende
tekstunivers har skabt catchy popsange, der emmer af feststemning og poetisk
nerve. Hør også den danske sangerinde eee gee, der i 2021 debuterede med den
roste single ‘Favourite Lover’ og siden har været på både danske og internationale
musikmediers radar. Eee gee fik for nyligt fem stjerner i Berlingske for
debutalbummet ‘Winning’ og ditto fem hjerter i Politiken for sin koncert i VEGA, der
blev kaldt et ‘højdepunkt med glimmerslør’. På programmet er også duoen
Svaneborg Kardyb, der med fængende melodier lyser på den danske jazzscene og
med deres lydlige univers af fuglefløjt og vindharpe er som skabt til det omgivende
sommerlandskab. Sidst men ikke mindst står det karismatiske powercouple Emma
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Sehested Høeg & Jonas Visti for det perfekte soundtrack til en magisk
sommeraften, når de slutter dagen af og tager plads bag DJ-pulten.
Årstidernes fortid, magiske træer og supermåner
I år rykker Summer Bloom ind i Sandskredet i Geopark Odsherred, der med sin
særlige geologi er udpeget af UNESCO som en af verdens 140 officielle geoparker.
Med en smuk birkelund, et bagtæppe af lysegrønne bøgetræer i Kongsøre Skov og
udsigt over Isefjorden udgør Sandskredet det perfekte bagtæppe og scene til at lade
sig forføre af de nyeste idéer og perspektiver på naturen, årstiderne og universet.
Mød blandt andre Rane Willerslev, der med en kærlighedserklæring til den danske
natur beretter om, hvor meget naturen kan fortælle os, hvis vi evner at vende os mod
den og være åbne for dens magi. Er man heldig, kan man opleve en vaskeægte
supermåne med astrofysiker Anja C. Andersen samt høre arkæologen Rubina
Raja og biologen Hans Henrik Bruun gå i dialog om årstidernes dybe fortid. Sidst
men ikke mindst gæster forfatter og antropolog Sofie Isager Ahl og et panel af
danske vinbønder scenen for at diskutere, hvad der skal til for at få dansk vin til at
smage godt – både nu og i fremtiden.
Fra festivalpladsen er der udsigt over fjorden og let adgang til en børnevenlig
badestrand, ligesom der er rig mulighed for at søge skygge eller gå på guidede
naturvandringer under de gamle, flotte træer.
Se highlights fra årets program her:
MUSIC / Vi lover god stemning, når Barselona, eee gee og Svaneborg Kardyb fylder
landskabet i Sandskredet med sommertoner. Vores DJ’s Emma Sehested Høeg &
Jonas Visti runder sommeraftenen af.
TALKS / Slå dig ned i Sandskredets birkelund og lad dig forføre af de nyeste idéer
og perspektiver på naturen, årstiderne og universet, når forskere som antropolog
Rane Willerslev, astrofysiker Anja C. Andersen og arkæolog Rubina Raja vender
vores natur- og verdenssyn på hovedet.
FOOD / Smag på det bedste fra Odsherreds fjordbundsmarker og morænebakker,
og slå dig ned i strandkanten med mad fra Det Vilde Køkken, Olgas Grill eller
Kiosken på Odden på tallerkenen, italiensk gelato fra Isværkstedet og lokal naturvin
fra Ørnberg Vin i glasset.
KIDS / Summer Bloom byder ikke kun på noget for de voksne. Tag børnene med på
tangsafari i fjordens klare vand, insektjagt i skovbunden eller byg en raket og send
den afsted mod julis supermåne.
BILLETTER
Billetprisen er 390 kr. for voksne og 190 kr. for børn. Det er også muligt at købe
shuttlebus fra København til Geopark Odsherred og retur igen.
Billetter kan købes på www.bloom.ooo/summerbloom
FAKTA
Summer Bloom er en tilbagevendende festival. Festivalen fandt sted første gang i
2021 ved Klintebjerg, hvor 900 gæster deltog og Summer Bloom blev udsolgt. I år er
Summer Bloom tilrettelagt efter en kapacitet på 1.500 publikummer og finder sted
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torsdag den 14. juli ved Sandskredet, Geopark Odsherred. Særlige partnere for
Summer Bloom: Geopark Odsherred, Hempel Glasmuseum og Hempel Fonden.
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. I 2022 finder Bloom sted den 27.-29. maj i Søndermarken og udkommer
også året rundt med det digitale magasin Bloom Explore.
Bag Bloom er Golden Days Sekretariat, som har knap 30 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, Novo Nordisk
Fonden, LEO Fondet, Hempel Fonden, Frederiksberg Kommune, Frederiksberg
Fonden, Otto Mønsteds Fond, Statens Kunstfond og IDA.
For yderligere info, kontakt venligst:
Kommunikationsansvarlig Johannes Mandal // johannes@bloom.ooo // 22287777
Læs mere og hent pressefotos på:
www.bloom.ooo/summerbloom

