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DANMARKS STØRSTE

 VEJFEST
CIRKUSPLADSEN DEN 8. & 9. SEPTEMBER 2023 

PART 3

THE MINDS OF 99
NIK & JAY , ANDREAS ODBJERG 
TV•2, QUEEN MACHINE, JUNG  

SAFRI DUO, CLARA , KATO
HARDINGER BAND FEJRER SHUBIDUA’S 50 ÅRS JUBILÆUM

 

Historien om Danmarks Største Vejfest
 

Da Silkeborgmotorvejen skulle indvies tilbage i 2016, kulminerede festlighederne lørdag den 10. september, hvor 20.000 mennesker var til den 
største koncert i Silkeborgs historie på et udsolgt Cirkuspladsen. Alt gik op i en højere enhed, og de som var med husker at det var Indian summer 
stemning med høj sol og 25-28 graders varme. Folk strømmede til fra en stor del af Jylland, til en mindeværdig fejring af den begivenhed der har be-
tydet mest for Silkeborg i nyere tid. Motorvejen er blevet livsnerven til det omkringliggende Jylland, og fik for alvor fik sat skub i Silkeborgs udvikling.

 
I 2021 fejrede Silkeborg et dobbelt jubilæum: ”Silkeborgs 175 års jubilæum” og 5 års jubilæet for indvielse af motorvejen ”Danmarks Største Vejfest”. 
Der var planlagt en lang række aktiviteter i løbet af 2021, hvoraf de fleste desværre blev aflyst i et Coronaplaget år: Men skæbnen ville at Danmark 
åbnede op for store offentlige arrangementer præcis den weekend hvor den store musikfest på Cirkuspladsen løb af stablen, på selve 5 års dagen for 
”Danmarks Største Vejfest”. Det blev til to dages festligheder med i alt 15.000 publikummer, som nød at få lov at feste for første gang i mere end 1½ 

år præget af Corona. Folk festede som sjældent set, og det var i sandhed en magisk oplevelse.
 

Den 8. & 9. september 2023 åbner vi dørene til ”Danmarks Største Vejfest – part 3”. Vi skruer ambitionerne op på det hele, og bla. musikbudgettet 
bliver historisk højt for Silkeborg events, med flere af de mest efterspurgte Danske artister. Da arealet på festivalpladsen er reduceret en smule siden 

de tidligere festivaler, vil kapaciteten blive begrænset til 12.000 gæster, når vi fyrer vi op under endnu et brag af en fest på Cirkuspladsen.
 

Vi ses til Danmarks Største Vejfest - PART 3

PARTNERAFTALER
VIP-BILLETTER – FIRMAEVENTS – EKSPONERING
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Prisliste
 
PARTOUT Voksen ..............................................................................................................................................................kr. 1.395
FREDAG Voksen ...................................................................................................................................................................kr. 645
LØRDAG Voksen ...................................................................................................................................................................kr. 845

BARKORT (med barværdi 600kr.) ..........................................................................................................................................kr. 600
 
VIP Podie FREDAG ................................................................................................................................................................kr. 400
VIP Podie LØRDAG ...............................................................................................................................................................kr. 400
 
VIP Spise fredag & Lørdag 1 times mixed grill buffet (min 50– max 90 pers) ........................................................................kr. 300
 
Alle priser er inkl. billetgebyrer og ekskl. moms.
 
For uforpligtende tilbud, kontakt venligst oliver@hederytmer.dk eller mobil 21 20 66 00
 

Premium Partner  kr. 100.000
• Eksponering af firmalogo på 2 x scene-storskærme [som hovedsponsor, under koncert logo streaemer + pauser]
• Eksponering af firmalogo på festivalbilletter (ca. 20.000 stk.)
• Eksponering af firmalogo på alt generel markedsføring, plakater, print, web mm.
• Eksponering af logo i direct-mail nyhedsbreve
• Eksponering af firmalogo på hjemmeside.
• 10 stk. Fredag inkl. VIP Podie og 10 stk. Lørdag inkl. VIP podie. (Samlet billetværdi 22.900kr)
• Få 15% rabat på yderlige tilkøb på alle listepriser.
 

 Top Partner  kr. 20.000
• Eksponering af firmalogo på hjemmeside og sponsortavler på festivalpladsen.
• 4 stk. Fredag inkl. VIP Podie og 4 stk. Lørdag inkl. VIP podie (Samlet billetværdi 9.160kr)
• Få 10% rabat på yderlige tilkøb på alle listepriser.
 

 Partner  kr. 10.000
• Eksponering af firmalogo på hjemmeside.
• 2 stk. Fredag inkl. VIP Podie og 2 stk. Lørdag inkl. VIP podie. (Samlet billetværdi 4.580kr)
 

EXPO PARTNER (eksponeringsmuligheder)

Unik eksponering af firma navn/logo de mest synlige steder på festivalpladsen.
Alle EXPO-aftaler inkluderer 4 stk. Fredag inkl. VIP Podie og 4 stk. Lørdag inkl. VIP podie (Samlet billetværdi kr. 9.160)
Firma navn/logo vises også på pladsoversigt, sponsortavler, hjemmeside. Få 10% rabat på yderlige tilkøb på alle listepriser.
 
• Logo på 2 x scene-storskærme [[som hovedsponsor, under koncert logo streaemer + pauser]. ........................................kr. 60.000
• Logo på 2 x scene-storskærme [kortere visninger i pauserne, flere logoer vises samlet, priser fra] ...................................kr. 10.000
• Logo på festival-armbånd .................................................................................................................................................kr. 60.000
• Sanitets-sponsorat, Firmanavn/Logo og budskab (A4 plakat) på samtlige ca 80 toiletter, alle ser det 3-5 gange dagligt) ...kr. 40.000
• VIP Podie, komplet ejerskab/branding og design i firmaets navn/logo (Synligt midt på pladsen)  ......................................kr. 100.000
• VIP Telt, komplet ejerskab/branding og design i firmaets navn/logo (Målrettet erhvervsliv) ................................................kr. 60.000
  Alternativt sælges VIP teltet i max 6 erhvervs-partner-anparter ä 15.000 kr / stk.
 
Bar- og Telt-sponsorater
• Firmanavn/Logo på den store bar midt på pladsen tæt ved scenen  ..................................................................................kr. 50.000
• Firmanavn/Logo på den store bar ved indgang/udgang og passage til toiletter  .................................................................kr. 50.000
• Firmanavn/Logo på Party-Teltet med DJ’s hele dagen, bar mm. (Her kører en fest for sig hele dagen)  ..............................kr. 60.000
• Firmanavn/Logo på Mastetelt 63 x 23 meter (Midt på pladsen)  ........................................................................................kr. 60.000
• Firmanavn/Logo på Vodka & Juice baren  .........................................................................................................................kr. 40.000
• Firmanavn/Logo på Specialøl, Vin & Cocktail-baren (Ved siden af madboderne)  ................................................................kr. 40.000

Alle sponsorater er eksklusive omkostninger til produktion af virksomhedens 
skilte, bannere, deco mm. Skilte og bannere skal afleveres på pladsen mandag 
før event, med tydelig identifikation af firma på indpakning og afhentes på pladsen 
senest mandag efter event. Alle priser er ekskl. moms.
 

Arrangør:
Silkeborg Musik og Kultur Events
Tværgade 15A, 2. sal
8600 Silkeborg
CVR: 34774528
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