OPPIBAKKEN FLYTTES!
Det er med stor sorg vi må gravlegge drømmen om å avvikle konsert i Lysgårdsbakkene.
Konsert blir det – men ikke på sletta!
Det har gjennom flere måneder blitt arbeidet med de fysiske og tekniske utfordringene som dette
anlegget gir oss. Siden planleggingen av «OppiBakken» startet for over 3 år siden har vi visst at
bakkens utforming ville gi oss utfordringer, både med adkomst for alt som trengs av teknisk utstyr og
ikke minste scenen. Dette fant vi gode løsninger på og det var bare å glede seg.
Men en lang pandemi og nå en krig i Europa har snudd opp ned på deler av verden. Tilgang på utsyr og
personell er drastisk endret i arrangementsbransjen, noe som har gjort at deler av våre planer og bruk
av utstyr ikke lenger er gjennomførbare.
I tillegg har den lange ventetiden gjort at våre artister har jobbet hardt kreativt. Kreativiteten har ført med
seg større krav til scener og utstyrspakker. Men det har også blitt til ny musikk og bedre show!
Vi har vært nødt til å begynne delvis på nytt, og dessverre finner vi det ikke lenger mulig å gjennomføre
denne konserten i Lysgårdsbakkene.
Samarbeidet med Olympiaparken er godt og sammen har vi kommet frem til at det enste rette er å flytte
konserten.
Vi skal fortsatt holde oss i de olympiske anleggene. Bare litt lenger nedi bakken.
Konserten vil finne sted mellom de to hallene, på det flotte miljøtorget.
Scenen blir plassert nord på plassen og vendt sørover. Da har vi et område med en kapasitet for flere
tusen. I arbeidet med å lande dette som venue for Lars Winnerbäck og CC Cowboys, ser vi jo at dette
er en perfekt arena for denne type arrangement.
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Avviklingen blir enklere, adkomst for publikum er bare et pluss og fasilitetene blir bedre.
Men det skal ikke legges skjul på at hjertet er tungt og mange søvnløse netter kan krysses av i
kalenderen. Vi er så begeistra for Lillehammers hoppbakke og drømmen var så nære. Allikevel ser vi at
denne bakken er sårbar og dekket der oppe kunne lidd under hordene som skal ankomme konserten.
Anlegget er først og fremst en hoppbakke.
Nå ser vi fremover og gleder oss til å rocke mellom hallene den 20.august. Innholdet er det samme selv
om rammen er en annen. Det er jo musikken og livekonserter vi brenner for.
Stor takk til Lillehammer Kommune som raskt snudde seg rundt og ga oss ny giv på ny arena.
Det er ønske om fint vær og fet lyd – noe vi skal gjøre alt for å få til sammen med våre
samarbeidspartnere.
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