Glámusikfestivalen i Hallen – för 11:e året
Text och foton: ÅBz

År efter år . Succé och glädje. Så kan man nog sammanfatta denna tillställning
som arrangeras i Hallenbygden i Åre kommun årligen sen år 2002. Hallens
Sportklubb ( som firar 80 år i år ) gör ett strongt arbete för att bereda
gästerna en fin service för boende och mathållning. Som exempel kan nämnas
att man lägger kilometervis kabel för att ge camparna el till sina husvagnar
och husbilar. Dessutom extra toaletter och brunnar för latrintömningarna.
Ett för festivalen inlånat tält – större modell – innehåller plats för hundratalet
gäster och en avdelning innehåller köksavdelning där många maträtter finns
att välja på. Dagens rätt, hamburgare och något lyxigare portioner serveras
tillsammans med dryck. Servicegraden är påfallande stor och det krävs en hel
del ideella krafter för att ro evenemanget i hamn.
Glá musikalliansen är en annan ideellt arbetande förening som har ansvar för
att musik skall ljuda under festivaldagarna. Dessutom sörjer föreningens
medlemmar för entréer och vaktmanskap. Samarbetet mellan de två
föreningarna tycks vara det ”kitt” som krävs för att kunna rulla festivalen
runt år efter år.
Åren 1993, 1994 och 1995 arrangerades också liknande festivaler i Hallen men
i mindre omfattning. En omfattande investering i infrastruktur gjordes av
driftigt PR-folk inom Hallenbygden innan man med stor kraft körde igång år
2002. Efter detta år har campingplatserna fyllts på och nu har man nått taket
för att erbjuda flera vagnplatser. Vid årets evenemang sågs ett amtal gäster
utanför den iordningställda uppställningsplatsen. Bed and breakfast –skyltar
sågs också längs huvudstråken i byn. Naturligtvis har den här” invasionen” av
framförallt norska gäster givet Hallen en plats på den svenska turistkartan.
Med den milsvida vy över Storsjöns vatten som ger Hallenbygden dess
speciella karaktär naturmässigt, är det svårt att inte bli begeistrad.
Eftersom festivalen blivit så populär har den säkerligen framtiden för sig. Det
skulle t o m gå att utveckla den. Allt för att Hallenbygdens folk och natur är
värdig en uppstickare mot Åres internationella rykte. Gärna flera
ångbåtsturer med SS Östersund. TV-inspelningar för sändning på riksplanet.

