
 
 
 
 
 
 
 
 

Skanderborg den 1. juli 2011 
 
Anbefaling af Majbritt Sørensen 
 
Majbritt blev, med kort varsel, tilknyttet Sølund Musik Festival, festivalen for- og med udviklingshæmmede 
mennesker, med mere end 15.000 gæster fordelt over 3 dage i juni, i en praktikperiode på 4 uger. 
Praktikperioden var fra medio maj til medio juni 2011. 
 
Majbritt blev ansat som medieassistent og pressekoordinator, og stod i perioden primært for festivalens pr. 
materiale, i form af pressearbejde. Således varetog Majbritt kontakten til pressen med nyhedsbreve og 
pressemeddelser, med efterfølgende telefonisk opfølgning. Sideløbende varetog Majbritt videreføring af 
nyelig opstartet facebookside, og holdt facebooksiden løbende opdateret. Ligeledes stod Majbritt for 
opdatering – og vedligeholdelse af festivalens hjemmeside. Konkret arrangerede Majbritt festivalens 
pressemøde 2011. Majbritt fik, tillige, 2 bundne opgaver. Hun skulle færdigøre den administrative kontakt til 
festivalen 38 bands, bestående af opfølning af bandstilmeldinger med navne, antal og deres gæster mv. hvor 
hun selvstændigt varetog den daglige kontakt med musikbureauerne, og dernæst skulle Majbritt annoncere – 
og afvikle seks koncerter med en ung lovende dansk musiker. Hun fik styr på alle bands kontakter og hun fik 
arrangeret de mest fantastisk flotte koncerter med Kris Hermann. Koncerter der skal følges op på næste års 
festival i 2012. 
 
Majbritt har arbejdet selvstændigt, hun har udvist overblik og fik hurtigt indblik i festivalens arbejdsgange. 
Majbritt har udvist stor interesse og været særdeles omstillingsparat, bla. at tage en "aftentørn" eller 
"weekend opdatering". En fleksibilitet der er bydende nødvendig 4 uger før en festival skal "slå dørene op". 
Hun har et imødekommende – og åbent sind, med rigtig god form for humor, egenskaber der hurtigt satte 
hende på "holdet" til så stort et fællesprojekt. 
 
Majbritt har været loyal, omhyggelig og omgængelig, men bestemt ikke bange for at "lufte" sine ideer, og hun 
har været en god samarbejdspartner med et skarpt øje for detaljen. Majbritt kan håndtere "flere bolde i luften" 
på samme tid. 
 
Majbritt besidder i såvel arbejssammenhænge som personligt så mange gode kompetencer, så byder 
muligheden sig for et samarbejde senere, vil hun være mere end velkommen hos os. Vi kan kun give Majbritt 
de bedste anbefalinger med på hendes fremtidige vej. 
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