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VELKOMMEN TIL MUSIK I LEJET 2019

Kære Musik i Lejet-gæst, Tisvildeborger, sommerhusgæst, strandgæst eller 
besøgende i Tisvildeleje

Musik i Lejet løber af stablen d. 18. - 19. - 20. juli, og snart synger Tisvildeleje
på sit højeste. Sammen med over tusind frivillige fra nær og fjern                                           
omdanner Musik i Lejet den store parkeringsplads til en livlig festivalplads. 
En plads med store musik- og madoplevelser, hvor de små inviteres til sjove 
børneaktiviteter, og vennerne deltager i svedige sportsarrangementer. Her 
skabes uforglemmelige sommerferieminder med dem, man holder af.

I år var også en milepæl i Musik i Lejets historie. Festivalen kunne nemlig 
præsentere det største overskud nogensinde: 532.199 kr. til lokale foreninger i 
Gribskov Kommune. Det er en fantastisk udvikling, at Musik i Lejet kan bidrage 
til aktiviteter og fællesskaber som fungerer hele året - og ikke kun i uge 29.

I denne folder finder du beskrivelser af de forskelligartede tiltag, som 
Musik i Lejet iværksætter i forbindelse med festivalens afholdelse. Under                                 
festivalen er der et øget antal mennesker i Tisvilde og for at skabe de bedst 
mulige forudsætninger for dette, har Musik i Lejet taget initiativ til at indsætte 
gratis shuttlebusser i hele uge 29, holde byen ren med Team Renhold, en        
midlertidig parkeringsplads til alle besøgende af byen og mange andre tiltag. 
Alt dette er beskrevet i denne folder – VÆRD AT VIDE 2019.

Musik i Lejet opfordrer til at tage hensyn og passe på hinanden samt at vise 
respekt for Tisvildeleje, naturen og dets borgere.

God festival og god sommer.
Musik i Lejet
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GÅGADE I TISVILDELEJE
Fra d. 15. - 21. juli er Hovedgaden omdannet til en gågade ca. fra Hovedgaden 
53 ned til festivalpladsen ved stranden. Der etableres en vendeplads ved  
Købmanden for bilister. Ærindekørsel er fortsat tilladt både før, under og efter 
festivalen. 

CYKELVENLIG FESTIVAL
Hvis man ikke er til gåturen gennem Hovedgaden, opfordrer vi til at tage 
cyklen til festivapladsen/stranden. Det er også muligt at benytte den nye                       
Musik i Lejet-sti, der går fra Stejlepladsen og bagom festivalpladsen. Det 
er igen i år muligt at leje cykler under festivalen. Mere information følger på 
Musik i Lejets hjemmeside. 

PARKERING I UGE 29
I uge 29 etablerer Musik i Lejet 750 parkeringspladser på fodboldbanerne ved 
Godhavn Station, da der ikke er mulighed for parkering i Hovedgaden og ved 
festivalpladsen. Til højre ses parkeringsforholdene på den store parkerings- 
plads fra d. 9. - 25. juli. 

OFFENTLIG TRANSPORT
I samarbejde med Lokaltog har vi igen i år indsat ekstra togafgange til og fra 
Hillerød station under festivalen. Ligeledes indsættes der gratis shuttlebusser 
mellem Godhavn Station og festivalpladsen, som kører i pendulfart i hele uge 
29. Vi opfordrer til vise hensyn til passagerer med særlige behov. 

UDESERVERING I HOVEDGADEN
I forbindelse med etableringen af gågaden gennem Tisvildeleje, stiller en 
række cafeer/restauranter op med udeservering i Hovedgaden, så beboere 
og gæster af byen kan nyde god mad og drikke i solen.

CAMPING 
Onsdag d. 10. juli opstilles et frivillig-campingområde på fodboldbanerne ved               
Tisvilde Idrætshus. Fra torsdag d. 18. juli åbnes campingområdet for festival-
gæster. Campingen hedder ‘Ren & Rolig Camp’, hvilket betyder, at der hverken 
må festes, spilles musik eller støjes unødigt. Sankt Helene Feriecenter huser 
også en masse glade festivalgæster fra torsdag d. 18. juli, så øget aktivitet i 
området må forventes. 
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Opsætning Første etape:
TIrsdag d. 9/7 kl. 04:00 - søndag d. 14/7 kl. 20:00

Ca. 210 ledige parkeringspladser

opsætning anden etape:
søndag d. 14/7 kl. 20:00 - mandag d. 22/7 kl. 08:00

Rundkørsel etableres, shuttlebus og alternativ parkering tilgængelig

nedtagnings etaper:
mandag d. 22/7 kl. 08:00 - Torsdag d. 25/7 kl. 18:00 (gradvis nedpakning)

Ca. 210 ledige parkeringspladser mandag

mandag

tirsdag
onsdag

torsdag
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FØR: 9. - 17. JULI UNDER: 18. - 20. JULI EFTER: 21. - 25. JULI

9. - 14. JULI: 210 P-PLADSER VED STRANDEN
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15. - 21. JULI: INGEN PARKERING VED STRANDEN

15. - 21. JULI: PARKERING PÅ FODBOLDBANERNE VED GODHAVN ST.

10. JULI: FRIVILLIGCAMPING ETABLERES 

FESTIVALPLADSEN ÅBNER KL. 14:00-05:00

15. - 20. JULI: MUSIK I LEJETS INFORMATIONSSTAND

15. - 21. JULI: GÅGADE I HOVEDGADEN 
ÆRINDEKØRSEL ER FORTSAT TILLADT

15. - 21. JULI: GRATIS SHUTTLEBUSSER MELLEM GODHAVN ST. OG 
FESTIVALPLADSEN/STRANDEN

19. - 21. JULI: HOVEDGADEN FEJES KL. 06:00 

19. - 20. JULI: TEAM RENHOLD FRA KL. 08:00

21. JULI: TEAM RENHOLD 
RYDDER HOVEDGADEN 

22. JULI: P-PLADSER FRIGIVES LØBENDE

CAMPING PÅ IDRÆTSPLADSEN

18. JULI: TEAM RENHOLD FRA KL. 15:00

21. - 23. JULI: TEAM RENHOLD RYDDER 
SKOV & STRAND VED FESTIVALPLADSEN 

vigtige datoer
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RENHOLD AF TISVILDE 
Team Renhold vil i perioden torsdag eftermiddag d. 18. juli til søndag 
morgen d. 21. juli løbende rydde op i området fra Idrætspladsen til 
festivalpladsen samt ved den alternative parkeringsplads ved Godhavn        
Station. Sidste oprydning af Hovedgaden foregår søndag morgen. Team       
Renhold har også et oprydningshold frem til tirsdag efter festivalen, som står 
for oprydning på stranden og i skovområdet i nærheden af festivalpladsen.

MUSIK I LEJETS INFORMATIONSSTAND
I uge 29 opstiller Musik i Lejet en informationsstand, der formidler information 
om festivalen og Tisvilde. Den opstilles ved trafikhenstillingen ved Hovedgaden 
fra mandag - onsdag og ved festivalpladsen fra torsdag - lørdag i uge 29. 

FESTIVALPLADSENS ÅBNINGSTIDER
Torsdag - fredag - lørdag, d. 18. - 20. juli: Kl. 14:00 - 05:00

MUSIK I LEJET AGAINST DRUGS
Musik i Lejet er en del af Sundhedsstyrelsen og Dansk Lives (Danske festi-
valers Brancheorganisation) Anti Drugs kampagne. Med overskriften ’Under 
influence of Music. Lad musikken være din rus – Og få det hele med’ er det 
Musik i Lejets ønske, at gæsterne fornøjer sig med musik, venner og fælles-
skabet. 

OMSORGSKAMPAGNE
Igen i år vil Musik i Lejet fokusere på de vigtige budskaber, som skal minde 
alle om at passe på hinanden og byen. Dette kommer til udtryk på en                                 
række plakater, som hænger gennem byen. Beboere i Tisvilde har mulighed 
for at hente sit helt eget budskab til rækværket eller havelågen i Musik i Lejets              
informationsstand fra d. 15.-20. juli.



Kampen mod plastik
Musik i Lejet har gennem det seneste år haft særlig fokus på en grønnere profil 
og går derfor ind i kampen mod plastik. I år kommer det til udtryk i 10 konkrete 
tiltag, som står beskrevet nedenfor. Musik i Lejet ser frem til at udrulle de nye 
initiativer og samtidig arbejde videre med flere tiltag til de næste festival-år.
 
_ 1. Ingen plastiksugerør! I år fjerner Musik i Lejet alle plastiksugerør fra            
barerne og benytter i stedet for et begrænset antal papirsugerør lavet af føde-
varegodkendte materialer. De er derfor 100% komposterbare, også selvom de 
skulle ende i naturen.
_ 2. Bundskraberen holder havbunden ren! Musik i Lejet er gået i samarbejde
med Gilleleje Sportsdykkerklub ’Bundskraberen’, som under festivalen     
runderer i havet udenfor festivalområdet og sikrer, at der ikke efterlades affald 
på havbunden. 
_ 3. Fra telt til regnjakke! For andet år i træk går Musik i Lejet i samarbejde 
med Breddam18 fra Græsted, der skaber upcycled merchandise til festival-
gæsterne. Det betyder, at alle tidligere hegnsbannere og telte bliver syet 
om til regnjakker, tasker og meget andet. De nye produkter sættes i salg i                       
merchandiseboden på festivalpladsen.
_ 4. Udskiftning af alle plastikdrikkedunke! Hvert år får Musik i Lejets                          
frivillige deres helt egne drikkedunke, og i år erstattes de almindelige plastik-
drikkedunke med nye aluminiumsdrikkedunke. Derudover er Musik i Lejet 
gået i samarbejde med RAW Foundation, hvor de har skabt en særlig Musik 
i Lejet drikkedunk i stål, der sælges i merchandiseboden på festivalpladsen. 
RAW Foundation arbejder med at reducere plastik i havene og promovere                                           
bæredygtige løsninger og genbrug. 
_ 5. Fyld drikkedunken ved Musik i Lejets nye vandposter! Musik i Lejet                           
opstiller tre vandposter med koldt drikkevand på festivalpladsen. Festival-
gæsterne har samtidig mulighed for at medbringe sin egen (tomme) drikke-
flaske ind på festivalpladsen, så de frit kan benytte vandposterne.
_ 6. 100.000 kr. til Nordkystens Livredningstjeneste! Musik i Lejet 
støtter Nordkystens Livredningstjeneste med 100.000 kr., som specifikt 
har støttet indkøbet af en strandrenser. Den skal holde strandene rene 
- ikke alene ved Tisvilde, men på hele kyststrækningen til Halsnæs.
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 Under festivalen vil Nordkystens Livredningstjeneste køre hver morgen langs 
stranden i Tisvildeleje og rense den for affald.
_ 7. Plastiksortering på festivalpladsen! Under Musik i Lejet opstilles der 
særlige skraldespande på festivalpladsen og i bagområderne kun til plastik. 
Musik i Lejet finsorterer løbende dette og sender alt plastik, der kan genan-
vendes, videre til genanvendelse.
_ 8. Team Renhold holder byen ren! Team Renhold stiller igen i år med store 
hold, der blandt andet har fokus på at indsamle plastik i byen, på festival-       
pladsen og omkring pladsen
_ 9. Krav om bæredygtig engangsservice! Musik i Lejet har stillet et krav 
til alle madboder på festivalpladsen om at benytte bæredygtigt engangs-         
service.
_ 10. Pantboden er tilbage! Hvert år er der gang i Musik i Lejets pantbod, der 
både indløser pant på cigaretskodder, vinflasker, shotsrør, propper på shots-
rør, Egekilde plastikflasker og bærebakker til fadøl og drinks.
 
#BILLETBLIND - EN FÆLLES FRONT MOD BILLETSNYD
Med en udsolgt festival er det vigtigt, at vi hjælper hindenanden med at             
undgå billetsnyd. Kampagnen #billetblind er en fælles kampagneindsats 
mod ulovligt billetsalg og ulovligt videresalg af billetter. Den er udarbejdet i  
samarbejde med Kulturministeriet, Ticketmaster, Roskilde Festival, Dansk 
Live, VEGA og mange flere med formålet om at rådgive forbrugerne til, hvad 
man skal være opmærksom på, når man køber billetter, og hvordan man 
køber billetter sikkert hos officielle udbydere.

BØRN I LEJET
Musik i Lejet gentager sidste års succes og inviterer HELE FAMILIEN ind 
på  festivalpladsen til underholdning og sjove aktiviteter for både store 
og små, d. 19.-20. juli under Musik i Lejet. Programmet foregår primært på                                          
festivalpladsen, og de fleste aktiviteter kræver derfor, at man har et festival-
armbånd. Børn under 12 år kommer gratis ind ledsaget af en voksen med 
gyldigt festivalarmbånd. Følg med på Facebook begivenheden: Børn i Lejet 
2019 og på Musik i Lejets hjemmeside under ‘Oplevelser’ - ‘Børn i Lejet’, hvor 
programmet løbende opdateres med spændende nyheder.  
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Nyt komikprogram: Komik i lejet
Musik i Lejet byder på grin i Økohaven med det nye program: Komik i Lejet. 
Med komikeren Anders Fjelsted som vært bliver publikum ført gennem et    
program spækket med stærke komiknavne:

Martin Nørgaard er samfundskritisk og eftertænksom, hvilket har ført ham til 
stor anerkendelse - ikke mindst for hans satireprogram ‘Nørgaards Netfix’ på 
TV2 Zulu. Martin har været nomineret til Talentprisen ved Zulu Comedy Galla i 
2013 og fik tildelt prisen i 2014. Natasha Brock byder på rolig, finurlig og over-
raskende stand up. Natasha er ikke bange for at snakke om bagsiden af at 
være kvinde og formår at fange hele publikum med sjove betragtninger på 
vegne af begge køn. 
Mads Holm har siden 2011 været at finde på den danske stand-up scene, og 
han har med et par solide præstationer på Zulu Comedy Festival slået sig fast 
som en af fremtidens komikere. I 2013 så du Kasper Porsdal for første gang, 
da han blev udvalgt som et af de nye håb ved Zulu Comedy Galla. I 2016 kom 
han med sit første onemanshow ‘Find 5 Fejl’, der spillede under Zulu Comedy 
Festival i København og Århus. Med sin personlige, ærlige og intelligente stil 
deler Sofie Flykt ud af livserfaringer, observationer og anekdoter fra et relativt 
almindeligt menneske i tredivernes synspunkt. 

GRATIS AKTIVITETER FOR ALLE
- Onsdagsjazz i samarbejde med Tisvilde Jazz Club på Musik i Lejets                   
strandterrasse, onsdag d. 17. juli, kl. 16 - 22
- Paddlekonkurrence på stranden i samarbejde med Rudolph Care, torsdag 
d. 18. juli, kl. 14:30 -16:30
- Bold i Lejet: Fodbold & beachvolley turnering i samarbejde med Lynæs         
Surfcenter, d. 19. & 20. juli, kl. 13 - 16 på stranden.
- Djævleløbet i samarbejde med NORDTRIM, lørdag d. 20. juli, kl. 14 på stranden.
- Strandfest i samarbejde med B&O, d. 18. - 20. juli på stranden.
- Børn i Lejet aktiviteter ml. kl. 13 - 14. 
- Gratis adgang for børn u. 12 år ledsaget af en voksen m. gyldigt festivalarmbånd. 

Følg med på Musik i Lejets medier, hvor vi løbende offentliggør årets                                
arrangementer. 
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God festival!

VIL DU VIDE MERE? 
Kom endelig forbi informationsstanden under festivalen, hvis du har                    
spørgsmål eller brug for gode råd. Du kan også kontakte os på: kontakt@
musikilejet.dk. Vi vil forsøge at besvare alle henvendelser hurtigst muligt.        
Derudover kan du finde information og holde dig opdateret med nyheder       

omkring Musik i Lejet her: 

APP: MiL
HJEMMESIDE: www.musikilejet.dk 

NYHEDSBREV: Tilmeld dig på hjemmesiden
FACEBOOK: Musik i Lejet 
INSTAGRAM: musikilejet 
LINKEDIN: Musik i Lejet
TWITTER: Musik i Lejet




