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Indledning 
Højskolen Marielyst inviterer sammen med medarrangørerne Danske Seniorer og Faglige Seniorer 

til seniorfestival onsdag d. 26. og torsdag d. 27. juli 2023. 

Denne folder henvender sig til dig, der gerne vil være udstiller og som tilbyder varer og 

serviceydelser målrettet Seniorfestivalens publikum. I folderen finder du betingelser, priser og 

andre praktiske informationer.  

Du kan læse meget mere om Seniorfestivalen på www.seniorfestivalen.dk  

Om Højskolen  
Højskolen Marielyst er placeret i centrum af feriebyen Marielyst på Falster – blot 300 meter fra 

Østersøen og Marielyst Strand. Skolen er omgivet af en stor park med egen lille sø og ligger blot 3 

minutters gang fra det centrale torv. I juli måned er der op mod 50.000 feriegæster i området. 

Som Sydfalsters største kulturhus, har højskolen stor erfaring i at afvikle store arrangementer både 

inde og ude. Hvert år er der stort grundlovsmøde og flere koncerter i parken. Derudover afholder 

vi omkring 150 arrangementer i koncerthuset om året.  

Seniorfestivalen – hvorfor og hvorledes?  
Antallet af 65+årige er i vækst. De er livsglade, efterspørger aktiviteter og vores erfaring er, at de 

gerne vil kulturen. I et land, hvor sommeren byder på festival efter festival, kan man undre sig 

over, at der ikke tidligere er nogen, som har sat sig for at arrangere en festival for seniorer. Vi tog 

chancen i 2019 og det blev en kæmpe publikumssucces, som fik gode evalueringer fra såvel 

publikum som udstillere. Ligeledes gjorde det i 2022. I år er det således tredje gang, at festivalen 

løber af stablen (vi måtte Corona-aflyse festivalen i både 2020 og 2021).  

Seniorfestivalen løber over 2 dage med over 50 events, der henvender sig til seniorer, og hvor det 
overordnede fokus ligger på, hvad der skaber et godt og aktivt seniorliv tilsat masser af koncerter. 
Festivalen begynder onsdag d. 26. juli kl. 10.00 og slutter torsdag d. 27. juli kl. 22.00.  

Vi forventer op imod 2.500 deltagere dagligt i alderen 60-90 år.  

Festivalen 2023 
Musikprogrammet for dette års seniorfestival er stort set på plads. Tamra Rosanes Duo åbner 
festivalen onsdag, mens Dissing, Las & Cross Band sætter festivalen i gang torsdag. De to 
festivaldage afsluttes hver aften kl. 20.00 med en stor koncert. Onsdag aften er det Søs Fenger og 
torsdag aften er det Michael Carøe & Guldholdet, der lukker og slukker. Du kan også glæde dig til 
koncerter med bl.a. Torben Lenager & The Roosters, Eddie Skoller, Nordsø & Theill, Trilleband og 
BluesKartellet. 

Dagen igennem vil der desuden være foredrag, debatter og talks på de fire scener fordelt i 
højskolens park og i koncerthuset. Her får vi blandt andet besøg af skuespiller Anne Marie Helger 
og kok Erwin Lauterbach. 

Foruden musik, talks og debatter byder festivalen på dans, hvor seniorerne således kan deltage 
aktivt i danseteltet. En tilføjelse i 2022, som vi oplevede stor tilslutning til blandt danseglade 
seniorer, der prøvede kræfter med alt fra salsa og afrikansk dans til seniordans og tango.  

  

http://www.seniorfestivalen.dk/
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Teltpakker 
Ønsker du at være udstiller til festivalen, skal du benytte de telte, 

som vi tilbyder på Seniorfestivalen. Du kan altså ikke medbringe eget 

telt eller egen pavillon. Alle teltene er hvide pagodetelte i kraftig 

kvalitet monteret af et professionelt teltfirma.  

Du kan vælge mellem seks teltpakker alt efter, hvor mange personer 

I er til at passe standen og hvor stort et telt, I ønsker. Du kan se 

teltpakkerne på næste side. Priserne er ekskl. moms. 

Udover det nævnte i teltpakkerne, får du: 

• Vagtrundering om natten d. 25., 26. og 27. juli 

• Renovation  

• Administrationsomkostninger  

Tilbehør – borde og stole 
Har du behov for udstyr til teltet, skal det bestilles, når du tilmelder dig som 

udstiller. Priserne er ligeledes ekskl. moms. 

• Gulv: 50 kr. pr. m2 (plast) 

• Stole: 25 kr. pr. stk. (sort stof på sæde og ryg) 

• Borde: 70 kr. pr. stk. (180 x 80 cm, plads til 6 personer) 

• Cafébord: 80 kr. pr. stk. (højt bord, 80 cm i diameter) 

• Høj barstol 35 kr. pr. stk.  

El-pakke 
Hvis du har brug for el i teltet fx. til at oplade telefon, sørger vi også gerne for det. Oplys venligst 

om behov ved tilmelding. Prisen på el er 500 kr. plus moms pr. stand. Husk forlængerledning. 

Bestilling af stand 
Der er et begrænset antal stande på festivalen, derfor er tilmelding efter princippet først-til-

mølle. Vi går efter alsidighed blandt udstillerne på Seniorfestivalen, så der ikke er for mange 

konkurrerende serviceydelser eller produkter. Vi forbeholder os derfor også retten til at udvælge 

udstillerne for så vidt mulig at undgå konkurrerende udstillere.  

Bestilling af teltpakke og andet tilbehør sendes til Seniorfestivalens koordinator Mette Rygaard 

Poulsen til mailadressen: mr@hsmarielyst.dk. Vi lukker for tilmeldinger d. 1. maj. 

Alle udstillere kommer på Seniorfestivalens hjemmeside og oversigtskortet over festivalpladsen.  

Hvem kan blive udstiller? 
Alle, hvis produkter eller serviceydelser henvender sig specifikt til seniorer eller er særlig 
velegnede til seniorer, kan blive udstiller til festivalen. Potentielle udstillere er fx. banker, 
bogforlag, foreninger, helsekostfabrikanter, ejendomsmæglere, boligforeninger, 
hjælpemiddelproducenter, høreklinikker, investeringsrådgivere, medicinalfirmaer, 
møbelproducenter, optikere, pensionsselskaber, rejsebureauer o. lign.  

Vær opmærksom på, at standen skal være bemandet fra kl. 10.00 – 18.00 onsdag og torsdag. 

mailto:mr@hsmarielyst.dk
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Oversigt over teltpakker 
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Festivalpladsen 
Festivalpladsen er omkring 1 hektar fordelt i højskolens park. Udstillerområdet fordeler sig 

ligeledes rundt i hele parken, hvor underlaget primært er græs. Der er også områder med små 

skærver. Omkring søen langs indkørslen vil der være prioriteret spisepladser. På billedet ses 

placeringen af scener og områder. 

 
 

Højskolens koncerthus har plads til omkring 300 siddende publikummer. Her forefindes tre 

toiletter inkl. handicaptoilet i foyeren. Langs hækken på plænen til højre for hovedindgangen er 

Store scene, hvor der også vil være en stor bar. Der vil være mange standpladser på pladsen ved 

indkørslen mellem koncerthuset og den store scene. I området ved Danseteltet og Lille Scene er 

der ligeledes plads til mange stande. Toiletvognene er at finde mellem Danseteltet og Lille scene.  

Vi forbeholder os retten til at administrere placering af stande. Dels af hensyn til det flow der skal 

være, når man går rundt, så man oplever lidt forskelligt, og dels pga. myndighedskrav i forhold til 

afstand mellem telte. 

Mad og drikke i området 

Marielyst Torv og Marielyst Strandvej byder på en bred vifte af spisesteder. Du kan også købe 

drikkevarer og mad på festivalpladsen (udover den forplejning, du får med som udstiller). 

 

Vær opmærksom på, at I som udstillere ikke må sælge drikkevarer og madvarer. 

 

Koncerthus 

Omkring søen 

Langs indkørslen 

Dansetelt 

Lille scene 

Store 

scene 
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Overnatningsmuligheder 
Højskolen kan desværre ikke tilbyde overnatning, da alle værelser allerede er optaget af kursister. 

På Seniorfestivalens hjemmeside har vi oplistet en lang række overnatningsmuligheder.   

 

 

Alt det med småt 
 

Udlevering af velkomstmappe 

• Alle udstillere får udleveret en velkomstmappe med diverse informationer, madbilletter til 

de 2 festivaldage, festivalarmbånd, oversigtskort mv. Du skal afhente din velkomstmappe 

efter aftale i uge 24 og 25 eller dagen før festivalen, d. 25. juli mellem kl. 10.00-16.00. 

Tjek ind er d. 25. juli 

• Opsætning i teltet skal ske d. 25. juli fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Her kan du komme ind på 

pladsen med bil i løbet af dagen. Ved ankomst tjekker du ind hos festivalkoordinator Mette 

Rygaard Poulsen. Har du ikke afhentet din velkomstmappe, får du den udleveret der.  
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Ankomsttider d. 26. og 27. juli samt parkering 

• Du kan ikke køre ind på festivalområdet d. 26. juli eller 27. juli, kun læsse hurtigt af ved 

hovedindgangen og det skal ske mellem kl.  8.00-8.45. Af erfaring ved vi, at der fra 

morgenstunden står flere hundrede i kø foran hovedindgangen og langs Bøtøvej.  

 

• Du kan parkere tæt på festivalpladsen og højskolen på Bregnestien eller Storkestien (ca. 

150 meter fra hovedindgangen). Men kom i god tid, da der er rift om parkeringspladserne.  

 

• Nedpakning d. 27. juli kan påbegyndes efter kl. 18.00 – du kan dog ikke komme ind med bil 

på festivalpladsen før fredag morgen.  

 

 

PR-materialer på pladsen 

• Alle former for bannere, reklamer, plakater og anden eksponering skal begrænses til det 

lejede telt – det forlanger brandmyndighederne. Af hensyn til sikkerhed og plads til 

publikum, er det vigtigt, at du ikke breder dig ud til siderne eller foran teltet med 

udstillinger, borde, bænke o. lign. 

Vær opmærksom på at … 

• Det er strengt forbudt at anvende åben ild i teltene jf. brandmyndighederne. 

 

• Du selv har ansvaret for de ting, du opbevarer i dit telt (teltet kan lukkes, men ikke låses). 

Selvom et vagtselskab runderer om natten i teltområderne, kan vi/de ikke garantere for 

dine ting.  

 

• Vi har ikke opbevaringsplads på selve højskolen, da alle lokaler er i brug før, under og efter 

festivalen. Det er desuden ikke muligt at komme ind på højskolen, da der i forvejen er 

mange kursister, frivillige, ansatte og artister.  

 

• Der opstilles affaldscontainere på centrale steder i festivalområdet. Alt affald samles i 

skraldesække og afleveres i affaldscontainerne. I tilfælde hvor der er uforholdsmæssigt 

meget efterladt affald efter nedpakning, kan du blive opkrævet for rydning af dette.  

 

• Vi tilbyder kun delvist WIFI. Dog kan de fleste mobiltelefoner dele deres netværk på andre 

enheder (fx tablets, pc etc.), så der er internetadgang på den måde. 

 

• Vejret kan vi ikke gøre noget ved. Seniorfestivalen kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for 

forhold forårsaget af vejrforhold, herunder storm og kraftig regn, der kan medføre påbud 

om lukning af telte og scener. Det betyder, at det ikke muligt at få refunderet teltleje. 
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Du kan følge med i planlægningen på www.seniorfestivalen.dk  
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med informationer.  

 

Kontakt 
 

Seniorfestivalsekretariatet 

Mette Rygaard Poulsen, festivalkoordinator 

E-mail: mr@hsmarielyst.dk 

Tlf.: 54 16 19 87  

Mobil: 24 34 68 94  

 
 

Kontakt også gerne Mette, hvis du ønsker flyers og plakater for Seniorfestivalen, som du vil bruge 

til at eksponere, at du deltager på festivalen som udstiller.  

 

 

 

Højskolen Marielyst  

Bøtøvej 2 

4873 Væggerløse 

Telefon 54 13 63 61 

www.hsmarielyst.dk  

CVR 26139058 

http://www.seniorfestivalen.dk/
http://www.hsmarielyst.dk/
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