
Kjempestemning på Hafslund Hovedgård
Rundt 15.000 mennesker var i parken på Hafslund Hovedgård lørdag da dagens hovedattraksjon Vinni inntok scenen.
Anledningen var hovedgårdens 250-årsjubileum, som ble feiret med masse musikk, opptredener og aktiviteter til glede for
store og små.

– Sarpsborg setter stor pris på at Hafslund arrangerer en så stor fest til glede for byens befolkning og alle andre. Det er flott at hovedgården
og anlegget blir tatt godt vare på. Gratulerer så mye med jubileet!sa Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje da han foretok åpningen av
jubileumsarrangementet sammen med Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Ruyter fulgte opp og sa at Hafslund Hovedgård er en del av
Hafslunds langsiktige tenking, og den samsvarer godt med Hafslunds satsing på fornybar energi, som også dreier seg om å ta vare på
ressurser.

Brant ned for 250 år siden
Det er i år 250 år siden hovedbygningen på Hafslund Hovedgård sto ferdig gjenreist etter at den gamle brant ned til grunnen fire år tidligere. I
dag framstår hovedbygningen som en av landets flotteste i sitt slag, og parkanlegget omkring hovedgården understreker anleggets karakter.

Topp artister på scenen
Det var nettopp i parken jubileumsarrangementet ble holdt. På den store scenen ga noen av Norges fremste artister publikum akkurat det de
ønsket. Østfolds største band CC Cowboys, et selvsagt valg i Sarpsborg, innledet artistrekken, og de ga publikum mange av sine store hits.
Vinni har tatt Norge med storm etter seersuksessen på TV, og han ga publikum nettopp det de ønsket. Drammensbandet donkeyboy vil
senere på ettermiddagen avslutte festdagen i Hafslund-parken.

"Alle TIDERS Hafslund"
En spesialskrevet musikal om Hafslund Hovedgårds 250 år, "Alle TIDERS Hafslund", ble framført på scenen av noen av regionens fremste
skuespillere. Musikalen fanger opp tidsbilder gjennom gårdens historie, til spesialskrevet musikk.

Se klipp fra jubileumsfesten på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=iYAznpysC0c&feature=plcp
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