Pressemeddelelse 13.08.2010:

Sang og taler på Danmarks tag
Folkemøde med statsministerbesøg, gymnastik og solosang på Ejer Bavnehøj 22. august
Statsminister Lars Løkke Rasmussen bliver hovedtaler til en buket af sang, gymnastik og underholdning på
Ejer Bavnehøj. Til minde om ’Nordslesvig genforenet med moderlandet 1920’, som skrevet står med store
bronzebogstaver på genforeningstårnet, taler også landdagsmand Flemming Meyer om grænsearbejdet i
Sydslesvig. Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde byder velkommen til årets folkemøde søndag den 22.
august.
På den musikalske side er hovednavnet sopran Laura Flensted-Jensen. Solo vil hun synge en variation af
danske sange akkompagneret af ægtefællen Niels Bo Emgren på klaver. Laura deputerede fra solistklassen
på Det Jyske Musikkonservatorium i 2005. Siden har hun haft solistopgaver med bl.a. Randers
Kammerorkester, Ålborg Symfoniorkester og Aarhus Symfoniorkester. Hyppigt bliver hun brugt som solist i
værker med kor, f.eks. Mozarts Requiem, Brahms' Requiem, Händels Messias, Fynsk Forår af Carl Nielsen.
På Ejer Bavnehøj smyger sig sikkert også et par fædrelandssange med.
Fra Skanderborg Musikskole kommer Mads Bjørn Christiansen og giver nogle solonumre på saxofon.
En gruppe veltrænede gymnaster fra DGI’s junior Repræsentationshold viser rytmiske serier på højt niveau
på plænen.
Desuden bliver der traditionen tro folkedans fremført af folkedansere fra både Skanderborg og Sydslesvig.
Folkemødet starter kl. 14.00. Pladsen åbner kl. 13.30 til toner af Hjemmeværnets Musikkorps, der også
spiller til fællessange.
Traditionen med folkemøder på Danmarks tag rækker helt tilbage til 1918, hvor Ejer Bavnehøj blev åbnet for
offentligheden efter en fredning i 1917. I årtier kom der tusinde af mennesker til folkemøder, hvorefter det
ebbede ud. Men ved genforeningstårnets 60 års jubilæum blev traditionen genoptaget og har eksisteret lige
siden. Dengang i 1984 var der besøg af Dronning Margrethe og Prins Henrik. Hidtil har fire statsministre
været på toppens talerstol afløst af en række skiftende ministre.
Folkemødet er i år støttet af Kultursamvirket i Skanderborg Kommune, Grænseforeningen, DGI og
skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
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