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Lørdag 31. august. Elevkollegiet. De var 

heldige med vejret. Det var overskyet men 

det holdt nogenlunde tørt til Havefest. Ha-

ven bag Elevkollegiet var pyntet kreativt 

op med store hjerter i træerne og kæmpe 

store kravlenisser på vej op mod trækro-

nerne. Pladsen var prydet af tipier og nog-

le store grill til maden. Midt på festpladsen 

tronede festteltet. Derinde under teltdu-

gen var der fest på alle tangenterne med 

”…men jeg kan 
så meget andet”

øl, lightere der blev svunget og fælles-

sang. På scenen var professionelle bands 

og musikere som L.I.G.A., der i skrivende 

stund hitter med ”Jeg skylder dig ikke no-

get”, rapperen Ham Den Lange og 80. 

Inc. samt bands og DJ’s fra skoler og ud-

dannelsessteder.

- Det går rigtigt godt. Det er bare en 

rigtig god dag. Vi vil helt sikkert gentage 

det næste år igen, fortalte en af arrangø-

rerne bag Havefest, Kim Blach Pedersen fra 

Randers Bo- og Erhvervstræning.

- Det har været rigtigt sjovt. Jeg var på 

scenen og rappe med Ham den Lange, 

sagde en glad Tommie, som hyggede sig 

med kæresten Charlotte, og gav hende et 

stort kindkys, mens bandet fra PMU tone-

de fuldt ind til fællessang med ”jeg kan 

ikke gå på vandet… men jeg kan så meget 

andet”. 

Kim Blach Petersen fotograferet foran 
graffitivæggen for Havefest sammen med 
bandet fra PMU efter deres optræden, der 
gav anledning til fællessang og tændte 
lightere svingende i luften.
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Sjove og iøjnefaldende omgivel-
ser hører til enhver god festival. 
Havefest var ingen undtagelse 
med de store hjerter i træerne og 
kingsize kravlenisser placeret i 
landskab og træer.

DJ Bentsen fra BO-SKOLE-JOB i Silke-
borg mixede en solid gang dancemu-
sik så teltdugen blafrede.

Tommie og Charlotte, Randers Bo- og 
Erhvervstræning, havde en rigtig god 
dag til Havefest på 
Elevkollegiet. Tommie var 
på scenen og rappe 
med Ham Den Lange.


