Ljusfest i Morup med omnejd - Femårskalaset!

PRESSMEDDELANDE
29 personliga ljusfester och 1 sponsrat spöke bildar tillsammans Ljusfest i Morup
med omnejd 2019. Det vi kallar Femårskalaset!
Vår Ljusfest har med tiden vuxit till att bli lite av en lokal angelägenhet där både företag, organisationer,
konstnärer, föreningar, skolor och privatpersoner deltar på olika sätt. Det har blivit en festkväll som får de
små byarna utmed kustvägen att glittra som festsmycken under en enda mörk novemberkväll.
Varje deltagare i programmet åtar sig vid anmälan att fixa en fin och mysig ljussättning/stämning på sin
plats utifrån sina förutsättningar. Det skall kännas festligt och mysigt att åka runt på Ljusfesten. Under
2019 års Ljusfest kommer alla besökare att få rösta fram just “Finast i festen” under kvällen.
Under årets Ljusfest får besökaren uppleva ännu mera ljus i våra byar då både Glommens
Samhällsförening och Morups Byalag lovat att ljussätta i de båda byarna. I rondellen i Glommen och
korsningen i Morup ljussätter även barnen på Långavekaskolan och Morups Friskola/Vitsippan med egna
ljuslyktor som de gjort.
År 2018 räknade vi med att vi hade ca 3000 besökare under kvällen då 1281 personer laddade ned
program och karta på hemsidan just den dagen. Agerörs kustbryggeri rapporterade 700 besökare under
kvällen och disken av glas gick varm. Brödet hos Mejeriet tog slut på under 1 timma. Högtryck är mellan
17.00 - 21.00 med mycket trafik utefter vägarna. Våra besökare hade allt från dryga 100 besökare upp till
700 besökare under kvällen och för flera av dem är detta en av årets bästa och roligaste försäljningsdagar.
-Vi är såå taggade för ljusfesten, ska bli så roligt! Bakar pizza varenda helg å "tränar" säger Elin Carlsson på Lalens
lada och loppis som förbereder sig för sin första Ljusfest som deltagare i programmet. En stor familj som
går samman och bakar “finpizza” i egna murade vedugnar i den stora ladan på gården. Här blir även loppis
och fika under ljusfesten. Kontakt Elin: 073-8293547 Se filmen på Facebook >>
Tid & Plats:
2 november kl. 17.00 - 23.00 i Morup med omnejd. Ca 15 km utmed kustvägen norr om Falkenberg.
Hämta program och karta >>
Deltagare 2019:
Annies Stuga, Agerörs Kustbryggeri, Gårdsbutik Thuresson, Stickdesign Katarina Segerbrand,
Oljetrycksmuseet, Hönryds Kvarn, Tröingebergs El&VVS AB, Pilens Hantverk - Rönnås Lada,
Börspotäter, Kronmakaren, Ann-Beathe Bengtsson Konst, Annas Krukor & Fat , Anna Ulin Ceramics,
Munkagårds Magasin Second Hand, Runevads Trädgård, Morups Tånge, Lena Petersson Butik & Ateljé,
Susannas Mocka- tårtor, Litteraturfestivalen i Glommen, Morups Mejeri/Kvarnagård, Lisbeth & Mary,
Korvmanufaktur, Jan & Tomas i Sik, Swahns krukmakeri, Jola Glimäng, Morups kyrka och
församlingshem, Skrea Ost, Morups Lilla Turistbyrå, Lalens lada och loppis
Samarbetspartners
Morups byalag, Glommens samhällsförening, Möllan i Morup, Långavekaskolan, Morups
Friskola/Vitsippan, Konst i Halland samt Destination Falkenberg
Projektledare:
Britten Toftarp, Kronmakaren/ Tfn: 070-752 792 29
mail: britten.toftarp@kronmakaren.se
Online:
www.ljusfestmorup.se / Facebook evenemang / #ljusfestmorup
Pressbilder och info:
https://www.ljusfestmorup.se/pressrum.html

