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Karen Broström giver dig den gode
opskrift lørdag i Helsingør Dagblad

Golfrock er
Kim Mikkelsens
hjertebarn
I år er det sjette år i træk, at
Golfrock løber af stablen. I år
byder koncerten på Strand
og Badehotel Marienlyst på
nogle af de store navne på
den danske popscene. For
medarrangør og initiativtager
Kim Mikkelsen, er Golfrock
en måde at skabe mening i
det meningsløse. For otte år
siden mistede Kim Mikkelsen
sin søn Louis, som døde af
leukæmi som seks-årig.

Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Golfrockarrangementet på Strand og Badehotel Marienlyst fredag
den 26. maj byder på musiknavne som sangeren Christopher, som har lovet at kigge forbi, det danske popband
Infernal med Lina Rafn, sangerinden Ida Corr, popgruppen Zididada og sanger og
sangskriver Søren Bregendahl. Koncerten får også besøg af flere unge talenter som
kommer fra projektet UCStars i Nivå, heriblandt Milli
Naomi, som har skrevet en
kontrakt med pladeselskabet Warner.
- Vi er så heldige at have

Lina Rafn og bandet Infernal er et af de topnavne, der optræder til koncerten. (Arkivfoto: Simon Skipper/Scanpix)

en helt fantastisk opbakning.'
Vores golfturnering kører af
sig selv, den spreder sig som
ringe i vandet. Og i forhold
til vores koncert, har det også
været forholdsvis nemt at få
gode navne til at sige ja til at
optræde. Ligesom vi har rigtig mange lokale firmaer, der
sponsorerer os. Alle er positive. Der findes ikke noget bedre formål end at samle penge
ind til kræftramte børn, siger
Kim Mikkelsen.

Det giver mening at hjælpe
Sidste år var der et overskud
på ikke mindre end 472.000
kroner, som var rekord. I de
fem år arrangementet har
eksisteret er der blevet indsamlet 1,4 millioner kroner
til Børnecancerfonden.
- Vi regner med at slå rekord igen i år, siger Kim Mikkelsen.
For Kim Mikkelsen er
Golfrock en personlig sag,
som han ikke har noget
imod, kræver mange frivillige timer.
- Min mentor er Louis. Jeg
kan ikke køre forbi Rigshospitalet uden at tænke på, at
der lige nu er 10-15 familier,
der sammen med lægerne
kæmper for deres barn.' Det
giver mening at hjælpe nogen. Og så er det også en stor
motivation, at overlevelsesprocenten indenfor leukæmi
stiger markant, blandt andre

Kim »Bogart« Mikkelsens motivation for at være med til at arrangere Golfrock er båret af en personlig drivkraft. (Foto: Lars Johannessen)

hjulpet på vej af midler fra
Børnecancerfonden. Fondens projekt La Vida, hvor
kræftramte børn og deres familier kan komme til Mallorca og holde ferie under
opsyn af læger og sygeplejersker, er også helt fantastisk.
Det havde vi selv glæde af
undervejs i Louis forløb, fortæller Kim Mikkelsen.
Kim Mikkelsen dukker

selv op til velgørenhedskoncerten på Hotel Marienlyst
for at tage imod gæsterne.

Golfrock: koncert
og middag

Helt fantastisk
- Det er helt fantastisk, at Hotel Marienlyst lægger rammer til koncerten igen i år.
Det er en kæmpe hjælp. Det
er frugten af mange timers
indsats at stå nede for enden
af trappen og give hånd til

Dato: fredag aften den 26.
maj 2017
Sted: Hotel Marienlyst
Aftenen byder på: Stor
auktion, mad og musikalsk underholdning med
kendte navne som Christopher, Ida Coor, Zididada
og Søren Bregendal samt
flere store og små musikalske overraskelser.
Efter koncerten er der arrangeret DJ med dansemusik, indtil solen står op.
Aftenen starter kl. 18.30
med bobler og snacks i
baren.
Kl. 19. er der 3-retters tastingmenu.
Pris pr. couvert: Fra kr.
895,Biletter kan købes via:
www.ticketmaster.dk.

alle dem, der kommer. Det er
kæmpestort. Det er en festdag, som bliver afholdt i en
god sags tjeneste. Det påvirker stemningen.' Det er også
en dag, hvor der er mange,
der kender hinanden. Der
er mange, der kommer ud af
busken den dag, siger Kim
Mikkelsen.
Der er stadig billetter til
salg, oplyser Kim Mikkelsen.
Årets Golfrockkoncert foregår
traditionen tro på Strand og Badehotel Marienlyst. (Foto: Lars
Johannessen)

