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Lørdag 15. juni 2013 kl. 12.00 ønsker vi utviklings
hemmede og alle som liker moro, velkommen til den 
femte Morodalsfestivalen i NordOdal. Det er en times 
kjøring nord for Oslo. Arrangementet er et årlig sosialt 
møtested med mye musikk, trivsel og glede. 
Men festivalen tyvstarter allerede fredag 14. juni med 
et foredrag for politikere, organisasjoner og næringsliv  
– og en bluesaften for festivaldeltakere som overnatter. 

Til nå har vi hatt utviklingshemmede festivaldeltakere 
fra Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold, 
Buskerud, Vestfold, Telemark og Nordland. Det vil si 
utviklingshemmede deltakere fra 9 fylker  og i 2012 
hadde vi til og med en gruppe fra Sunne i Sverige – og 
da drister vi oss til å kalle oss en internasjonal festival. 
Til neste år ser det ut til at vi får besøk også fra Danmark. 
Det viser hvor stort geografisk nedslagsfelt denne spesielle 
festivalen har.
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Vi legger vekt på omvendt integrering, slik 
at festivalen blir en møteplass som skaper 
inkludering, dialog og økt kunnskap, og 
der folk med og uten utviklingshemming 
kan dele gleden ved gode musikk opp

levelser. Vi satser på populære artister av 
topp kvalitet og med stort spenn i sjangere, 
sammen med band med utviklings
hemmede. Vi mener at Morodalsfestivalen 
er, med sine festivaldeltakere og artister, 

Asgeir og Jan Cato koser seg på festival.

Elisabeth «Bettan» Andreassen og Alexander Rybak er blant artistene som skal opptre på festivalen 2013.
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Stor stemning da Ragna Rock spilte på festivalen i 2012.
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Fornøyde festivaldeltakere.
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et kraftverk av positiv energi, som alle 
bør unne seg selv å oppleve.

I år har vi Elisabet «Bettan» 
Andreassen og Alexander Rybak som 
headlinere. Ellers har vi blant annet 
Sputnik, Spilloppgjengen med Kai 
Robert Johannesen (danseband fra 
Sarpsborg), Vidar Lethos Half Man 
Band (standup, bluesgitar og entertainer), 
et skikkelig hardrockband som heter 
Legacy of The Beginning og et bluesband 

fra Nederland. I tillegg spiller Nord-Odal 
Hornmusikk i pausen. Dette er kanskje 
den mest varierte og spenstige artistrekke 
vi har hatt.

Under den offisielle åpningen vet vi at 
Olav Grimdalen Jr. fra Tangerudbakken 
blir med – og kanskje vi får besøk av andre 
prominente gjester også.

Utenom å nyte musikken fra scenen, 
kan festivaldeltakerne også være med på 
gratis turer på Storsjøen med gamle 

Morodalsfestivalen 2012.
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fløteprammer, eller turer langs landevegen 
med gamle amerikanske biler eller 
motorsykler med sidevogn.

Musikere fra Amsterdam 
Ved juletider ble Morodalsfestivalen 
kontaktet av en Joris van Wijngaarden på 
facebook. Han representerte «United by 
Music» (forenet med musikk), et blues
band med utviklingshemmede fra Amster
dam i Nederland som gjerne ville komme 
og spille på Morodalsfestivalen.

United by Music gir talentfulle 
mennesker med utviklingshemning 
muligheten til å opptre for et stort 
publikum. De har gjennom årene opptrådt 
på rocke og bluesfestivaler rundt omkring 
i Europa, Australia, Afrika og USA. I 2011 
spilte de blant annet på Waterfront Blues 
Festival, den nest største blues festival i 
Amerika, på hovedscenen for mer enn 
15.000 mennesker (PS: Litt større en 
Morodalsfestivalen).

I tillegg til å være et bluesband er 
United en stiftelse som også har en 
avdeling i Portland i USA. Wijngaarden 
forteller at formålet med stiftelsen er å 
fremme inte grering av mennesker med 
intellektuelle funksjonshemninger i 
samfunnet og å øke deres livskvalitet. 
Scenen gir disse kunstnerne en unik 
mulighet til å bli behandlet som 

likeverdige. United by Music inspirerer, 
gir håp og forandrer liv.

United by Music ble startet i 2005 av 
Joris van Wijngaarden og den amerikanske 
bluesdivaen Candye Kane. «Musikk er det 
som forener oss og gjør oss alle like. Vi er alle 
United by Music og vi er alle en del av 
samme menneskelige familie i musikken» 
sier Candye Kane.

Nå skal United by Music igjen på turné. 
Først til Danmark, så til Sverige og til slutt 
til Morodalen. De skal ikke bare opptre. 
De vil også arranger workshops i håp om 
å kunne oppmuntre noen til å etablere 
et «United by Music» i Skandinavia.

Dersom musikere og organisatorer 
føler at de kanskje kan bli inspirert til 
å bli en del av dette spennende prosjektet, 
så må de ta kontakt med Morodals
festivalen og bli med på workshop under 
festivalhelga i juni. • • •

Kontaktinformasjon: www.morodalsfestivalen.no

Mer informasjon om  
United by Music Nederland: http://www.unitedbymusic.org/

USA: http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=4210PcZhIws#! 
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