Af Casper Tinghøj Nielsen

Festivaler er en oplevelse mange unge tager del i. De unge nyder at tage et sted hen, hvor
det er kollektivt at drikke sig “i hegnet”. En af de helt store spørgsmål er bare hvorfor de
unge gør det? Og hvad man får ud af det? derfor har vi valgt at spørge en elev fra
Herningsholm Erhvervsgymnasium ved navn Nicklas Svendsen, om de mest relevante
spørgsmål der er, omkring festivaler.
Nicklas Svendsen er en 19-årig gut som kommer fra Skarrild, 30 kilometer fra Herning.
Nicklas har været til festivaler rundt omkring i hele Jylland, han har blandt andet være på
Jelling Musikfestival, Bork havnefestival og i år tager han del i oplevelsen på Skanderborg
Festival.
Vi stillede ham nogle forskellige spørgsmål, omkring hvad grunden var til at han tog på
festival. For Nicklas og helt sikkert også hovedparten af deltagerne til festivalerne, er den
helt store grund, hyggen omkring det hele. At man kan sidde med sine bedste venner og
veninder, og nyde en masse minder man sent kommer til at glemme.

Festivalerne rundt omkring i hele Danmark, har meget fokus på kunstnerne. Udover at de
ønsker at deltagerne får en helt igennem fantastisk oplevelse, ligger deres interesse i at ﬁnde
de bedste af de bedste kunstnere.
Det ligger også i Nicklas interesse at kunne opleve ens favorit kunstnere, samtidig med at
man er ved at opleve et stort minde i ens liv.
derudover omhandlede dialogen hovedsagelig omkring det kvindelige køn. Det var ifølge
Nicklas, et af hovedemnerne til enhver festival, og bestemt ikke noget han vil gå ned på.

Der er blevet vedlagt et billede af Nicklas Svendsen ovenover.
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