Pressemeddelelse: Aflysning af Fair Festival
Set i lyset af den seneste udvikling af COVID-19 (Coronavirus) ser vi os nødsaget til at udsætte
Fair Festival 27. – 29. marts 2020 til næste år 19. – 21. marts 2021.
Fair Festival skulle have været afholdt i Aarhus i Ridehuset, Aarhus Congress Center og på
Godsbanen. Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse, det der skulle have været Danmarks
største bæredygtige festival.
Fair Festival er en fest for bæredygtighed, og folk skal ikke gå rundt og frygte for deres helbred.
Vores deltageres, udstilleres og medarbejderes sikkerhed er altid første prioritet for os. Derfor tør
vi ikke løbe risikoen og samle så mange mennesker og dermed udsætte dem for smittefare.
Med til vores beslutningsgrundlag hører også, at flere udstillere allerede har trukket sig pga.
risikoen for Corona i store forsamlinger. Hertil kommer, at vi anser det for sandsynligt, at mange
gæster af angst for smitte vil blive væk fra Fair Festival.
Med et reduceret antal udstillere og få besøgende vil Fair Festival ikke blive den begivenhed, som
vi har lovet vores udstillere og gæster, og som vi alle har set frem til. Vi ønsker et brag af en
festival, og det vil ikke være muligt at gennemføre i skyggen af Covid-19.
Vi har booket alle tre lokationer til Fair Festival, 19. - 21. marts 2021 med et program, der bliver
mindst lige så godt, som det vi har planlagt til i år.
Økonomisk hjælp fra Regeringen
Den økonomiske situation er selvfølgelig kritisk for os, og vi håber at komme i betragtning, når
Regeringen vil give økonomisk hjælp til dem, der bliver ramt af, at begivenheder bliver aflyst på
grund af coronavirus.
Vi håber desuden på velvilje fra vores samarbejdspartnere, og udstillere. Flere har allerede har
givet udtryk for, at de ønsker at deltage næste år.
CEO Kristine Overgaard Nielsen udtaler:
”Jeg har brugt weekenden på at gennemtænke for og imod og er kommet frem til, at jeg som
CEO for Globe Go Green ikke kan forsvare at afholde Fair Festival i 2020.
Jeg har ”sovet i arm” med Fair Festival de seneste mange måneder, og jeg er selvfølgelig hårdt
ramt af situationen, men med de positive tilkendegivelser vi allerede nu har fået fra udstillere og
samarbejdspartnere, har jeg sammen med Team Globe Go Green besluttet at gøre vores
ypperste for, at Fair Festival 2021 bliver en kæmpe succes”.
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