Pressemeddelelse, København d. 28. november 2018

Allan Olsen og Sanne Salomonsen spiller til Rock For
Hjemløse 2019
Ingen af de to tilføjede navne til Rock For Hjemløse 2019 behøver nogen nærmere
præsentation: Sangerne Allan Olsen og Sanne Salomonsen tilføjes et program, der
allerede tæller Jesper Binzer, Johan Olsen og Søren Sko, har bandet Electric Guitars som
husorkester og har komiker, vært mm. Simon Jul som konferencier. Der er ganske få
billetter tilbage til støttekoncerten.
Når Rock For Hjemløse for første gang ser dagens lys på spillestedet Hotel Cecil i København
lørdag d. 5. januar 2019 bliver det for en fuld sal. Efter offentliggørelsen i start november kom
der hurtigt gang i billetsalget, og de sidste billetter forventes solgt inden månedens udgang.
Det glæder initiativtager og arrangør Camilla Lindhard:
”Vi har været ydmyge omkring vores forventninger. Det må man jo være, når man prøver kræfter
med noget helt nyt. Da vi så oplevede, at nogle af Danmarks største navne uden videre sagde ja til
at stille op for de unge hjemløse, vi gerne vil gøre noget for, var det en stor glæde. Og at publikum
er på, så vi sammen kan give et bidrag til de, der lige nu er ved at gå en iskold vinter i møde uden
tag over hovedet, det er jo helt fantastisk. Jeg er så glad og lettet, og nu kan jeg bare næsten ikke
vente til koncerten i januar. ”
Sådan siger arrangør Camilla Lindhard, der til daglig driver sin egen
ejendomsmæglerforretning på Vesterbro. Camilla Lindhard fik idéen til koncerten, som hun
har stablet på benene med hjælp fra bl.a. sin mand, musikeren Søren Andersen, og
spillestedet Hotel Cecil, der stiller lokaler til rådighed.
Overskuddet fra Rock For Hjemløse går ubeskåret til hjemløse og doneres via projektet
Hellebroen, som er et værested og en forening for unge hjemløse. Hellebroen drives af
frivillige, men der er udgifter forbundet med at drive stedet. Leder af Hellebroen, Eva Riedel,
er glad for håndsrækningen:
”De unge hjemløse der kommer hos os er boligløse - hverken junkier eller psykisk syge. Men det
bliver mange af dem af at bo på gaden. Og de kan hverken passe job eller skole. Manglen på både
betalelige boliger og herbergspladser har tvunget os til at sende de unge på gaden, når vi lukker om
aftenen. Og de unge kan ikke vente længere. Derfor skaber vi nu en løsning, hvor investorer, fonde,
virksomheder og frivillige går sammen om at drive det nye Hellebro. I 2019 flytter vi til Valby, hvor vi
både kan tilbyde værested, herberg og udslusningsboliger for vores brugere, som er unge hjemløse
fra 18 til 29 år. Hellebros unge tager ikke stoffer. De vil gerne i skole eller i arbejde, og det hjælper vi
dem til. Overskuddet fra Rock For Hjemløse hjælper os til at opbygge det nye Hellebro.”

Hvad: Rock For Hjemløse /// Hvornår: Lørdag d. 5. januar 2019 /// Hvor: Hotel Cecil,
København
Hvem: Allan Olsen, Jesper Binzer, Johan Olsen, Sanne Salomonsen, Søren Sko, Electric Guitars
feat. Mika Vandborg og Søren Andersen + konferencier Simon Jul og journalist Toke Mathias
Riskjær.
Billetter: 350 billetter, pris pr. stk. 475,- kr. + gebyr. Kan købes via Hotel Cecil.
Info og pressefotos fås hos Camilla Lindhard her
Yderligere info eller interviews: Søren Gaden // 2063 6412 // soren@gadenpr.dk

