Kjære bidragsytere!
Tusen takk for deres bidrag til fagbevegelsens engasjement under Notodden
Bluesfestival og solidaritetskonserten « Somliga går med trasiga skor 2022»!
Arbeidsgruppa er stolt over å kunne meddele at vi er 49
organisasjoner/fagforbund/fagforeninger som er med hovedsamarbeidspartnere av
Notodden Bluesfestival og arrangør av solidaritetskonserten!
Den store oppslutningen gir oss som vanlig en positiv utfordring i forbindelse med
dugnadsarbeidet under festivalen. Vi har behov for til sammen 25 deltakere til å stå
på LO-standen i løpet av festivalen. Vår andre utfordring er at vi bare har ca 20
overnattingsplasser til de frivillige. De som skal delta i dette arbeidet må stå på
standen to økter på fire timer i løpet av perioden torsdag 4.august til og med lørdag
6. august.
Vi forventer også at de fleste også stiller opp på solidaritetskonserten søndag
7.august og samler penger til Norsk Folkehjelp. For å få være med på middagen på
lørdag kveld er kravet at du stiller opp på konserten på søndagen. Som godtgjørelse
for dette arbeidet vil de få festivalpass som gir adgang til alle festivalens konserter.

Vi trenger følgende opplysninger over mulige frivillige:
navn, e-postadresse, telefon, organisasjonstilhørighet og om
vedkommende har behov for overnatting som sendes til Harald Olsen epost: harald.olsen@lo.no innen 15. juni. Dersom vi får for mange
frivillige, vil vi foreta en fordeling mellom organisasjonene på møte i
arbeidsgruppa.
Vi gjør også oppmerksom på at også arrangørene av Notodden Bluesfestival har
behov for frivillige under festivalen. Frivillige kan melde seg på ved å gå inn på
nettsida til Notodden Bluesfestival. I tillegg minner vi om at LO medlemmer får 20%
rabatt på festivalpass gjennom LOfavør med bestilling før 20. juli. Det hele
avsluttes med solidaritetskonsert på søndag med Øystein Sunde med venner.
Litt om Notodden Bluesfestival:
Notodden Bluesfestival er langt fra et lokalt arrangement i en liten by i Telemark.
Notodden Blues Festival er internasjonalt anerkjent og er den største
bluesfestivalen i Skandinavia og «alle bluesfestivalers mor» i Norge. Som den første
by utenfor USA fikk Notodden i 2012, Mississippi Blues Trail Marker - som et bevis
på at det går ei historisk linje fra staten der bluesen ble født og til Telemarksbyen.
Prosjekt «Somliga går med trasiga skor»
“Somliga går med trasiga skor…” – Er en vakker historie om blues og
fagforeningsarbeid, for vi har et oppdrag, og har noe på hjertet. Derfor passer
bluesen inn som en viktig musikalsk uttrykksform for vårt arbeid. Bluesmusikken
er usensurert uttrykk for følelser, dyrekjøpte erfaringer og protest.
Vi ønsker ved vårt musikalske dugnadsarbeid å gi alle en mulighet til å få
kulturopplevelser av høg kvalitet, derfor er alle våre arrangementer under Notodden
Blues Festival gratis! Vi vil være bidragsytere til en folkefest av og for folket!
•

Stand:
LOs stand ligger midt i byen og er åpen fra torsdag til og med lørdag, fra
10.00 - 18.00. Help Advokatforsikring, LOfavør, Sparebank 1 og Norsk
Folkehjelp stiller med egne mannskaper. I år vil vi også ha en stand nede ved
Blueshuset
Barrikaden Blueskro:

•

•

•
•

Vi starter allerede torsdag den 4. august med Jailhouse Stage, der
fengselsband fra østlandet spiller på Barrikaden Blueskro. Jailhouse Stage er
et samarbeid mellom Blues Factory AS, Notodden Blues Festival og Somliga
går med trasiga skor. Blues Factory AS bruker blues som musikalsk
pedagogisk plattform for å lære fanger, løslatte fra fengsel og ungdom som av
ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp å spille i
band, med etablerte blues- og rockmusikere som instruktører og
støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene.
Fredag 5. og lørdag 6. august spiller flere band sponset av LO på Barrikaden.
Konsertene er gratis for publikum.
Solidaritetskonserten «Somliga går med trasiga skor…»:
Solidaritetskonserten er blitt en suksess og har de siste åra trukket til seg
3000 – 4000 publikummere. Solidaritetskonserten i år har Øystein Sunde
som hovednavn.
Vi har et nært samarbeid med Norsk Folkehjelp. I de årene vi har arrangert
solidaritetskonsert, har innsamlingen når man tar med tilskuddet fra Norad,
utgjort over 10 millioner kroner til Norsk Folkehjelps humanitære arbeid!
Solidaritetskonserten har en reell påvirkning i kampen for faglige og sosiale
rettigheter, solidaritet, frihet, likhet og brorskap!

En stor takk til dere som stiller opp i solidaritetens navn!
På Vegne av arbeidsgruppa «Somliga går med trasiga skor»
Harald Olsen
LO Vestfold og Telemark

