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Mosstock Festival  

 
1. – 3. august 2019 

 
   Det er blevet tid at fastsætte musikprogrammet til Mosstock Festival nr. 48. 
 
Derfor opfordrer vi alle amatørmusikere i hele landet til at tilmelde jer og få 
mulighed for at spille under professionelle former. 

 
Det er det, vi tilbyder dem, der har lyst til at spille på Mosstock Festival. 

 
Vi kan ikke tilbyde “nogen herregård”, men vi udbetaler et transporttilskud 
og vi stiller top professionelt lyd, lys og sceneforhold til rådighed. 

 
Vi garanterer, at alle bands får en udsøgt behandling på vores backstage 
område, samt en oplevelse for livet. 

 
Lige fra begyndelsen er Mosstock Festival blevet afholdt det samme sted 
ved Mossø mellem Ry og Brædstrup og mellem Skanderborg og Silkeborg. 

 

Mosstock Festivalen har eksisteret siden 1971, og har i alle årene frem 
udelukkende haft amatørbands eller “upcommings” på programmet. 

 
Alt for mange steder får disse ofte fremragende bands en plads på sidelinjen, 
når de “rigtige” skal spille. Dette ønsker Mosstock at gøre anderledes. 

 
Én af Mosstock Festivals styrker er, at vi ikke er begrænset til bestemte 
musikgenre eller - stilarter. Så skynd dig at tilmelde dig, hvis du spiller i 
band, spiller selv, eller bare synger alene eller sammen med andre.  
Vi har brug for alle stilarter. 

 
Vi udvælger bands efter kvalitet, men selvfølgelig tager vi også hensyn til, at 
vort program bliver alsidigt og spændende. 
 
Der er rift om pladserne, til sidste festival tilmeldte 97 bands sig, og vi havde 
brug for 23. 

 
Dette skal dog ikke afskrække nogen, for vi gennemgår alt materiale, så alle 
har en fair chance. 
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Praktiske oplysninger 
 
På Mosstock Festival spiller vi i et telt 20 m i diameter og 30 m lang. 
Scenen er 10 x 6 m med trommepodie. 
På scenen er der trommer - (baggear i reserve) - PA og Lys. 

 
Spilletiden er max. 75 min. inkl. opstilling og lydprøve. 
Er spilletiden under 60 min. Skriv det på tilmeldingen. 

 
    
  Transporttilskud. 

 
For bands vest for Storebælt. max. Kr. 1500,00 

For bands øst for Storebælt. max. Kr. 2000,00 
 
   Derudover får hvert band medlem. 
   3 øl/vand, et måltid mad på spilledagen.  
   Gratis adgang og camping til hele weekenden.  
   Hvert bandmedlem må tage en gæst med. 
   Ekstra vand med på scenen. 
 
Tilmelding. 

 
Indsend tilmeldingsblanketten elektronisk.  
Musikken sendes som Mp3.  
(For at Mosstock kan behandle jeres tilmelding, benytter vi os af et 
panel bestående af ca. 10 personer der gennemlytter den musik der er 
indsendt, vi skal derfor have mulighed for at gemme musikken så vi 
kan sende den rundt til musikudvalget). 
Nogle få linjer om jer selv. (Eks. Hvem I er, hvilken stilart I spiller, hvor 
langt tid I har spillet sammen, eller hvad I nu har lyst til at skrive).  
 
Har I et billede må i gerne sende det med. Vi er interesserede i så 
meget materiale som muligt. 

 
 
 
Mosstock Festival forbeholder sig ret til at benytte musik til reklame i 
Radio/Tv. 
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Send. 
 

Musik, Presse, band billede og tilmeldingsblanket til. 
   

mosstockbooking@hotmail.com  
   

Post.  
 

Mosstock Festival, Klostermøllevej 25, 8660 Skanderborg 
 
 
Yderligere information. 

 
mosstockbooking@hotmail.com  
 
www.mosstock.dk    
 
info@mosstock.dk   
 
Tlf. 75 75 44 51 - (Aften)      
 
Der vil til alle der indsender tilmeldelse, komme skriftligt svar, (senest 1. maj). 
Om er man antaget eller! Eller må prøve lykken igen til næste år. 
 

 

Sendes ind senest 1. februar 2019  
 

 
Venlig hilsen 
 
Mosstock Festival 
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Tilmeldingsblanket 

 
Bandnavn. [Skriv tekst]  

Musikstil. [Skriv tekst]  

 
Kontaktperson. [Skriv tekst]  
Adresse. [Skriv tekst]  

Post.nr. [Skriv tekst]  
By.  [Skriv tekst] 

 

Telefon. [Skriv tekst] 

Mail. [Skriv tekst]  
www. [Skriv tekst] 
https://www.facebook.com/[Skriv tekst] 

Andet. [Skriv tekst]  

 
Eget materiale (påvirker ikke bedømmelsen) 
Melodi Ja. ☐ Nej. ☐  

Tekst  Ja. ☐  Nej. ☐  
   

  Spilletidspunkt:  Kan. Kan ikke. 
Torsdag 16.00 – 02.00 ☐ ☐  
Fredag 13.00 – 02.00 ☐ ☐ 
Lørdag 10.00 – 02.00 ☐ ☐ 

 
Spilletid: (Skriv spilletid hvis den er under 60 min.).  
 
Spilletid. [Skriv tekst] 
 

Besætning. 
Navn. Instrument. 

[Skriv tekst]  

 

[Skriv tekst] 

 [Skriv tekst]  

 

[Skriv tekst] 

 [Skriv tekst]  

 

[Skriv tekst] 

 [Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

 

Jeg har læst Mosstock Festivalens betingelser  ☐  

Indsendes senest 01. februar 2019 


