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Vidste du ...
Det vil sige leveringsdygtigte i ”alt” til erhverv og private - vi står inde for 
topkvalitet og konkurrencedygtige priser!

Husk vi har åbent på Karetmagervej 3, Thisted 
første lørdag i måneden kl. 8.00-12.00
Kig ind og bliv inspireret!

Thisted Rengøring også 
er blevet Grossist!

Husk! 
Kig også ind i vores shop med 

masser af gavemuligheder, du kan 
også tjekke vores shopisofaen.dk

Alle er velkomne
Helle & Niels

Industrivej 20  |  7700 Thisted  |  info@pm-solutions.dk

IT-løsninger til erhverv 
IT support og rådgivning

Tlf. 71 99 08 06

Martin 
Veje Hansen

Systemkonsulent 
& partner

Peter Eigtved
Aagaard

Systemkonsulent & partner

Hurtig respons - unik service

Ring
-vi er klar

Let your hair

Vestergade 33 · Thisted · Tlf. 9791 1707
Koloritten

do the talking ...

DE LOKALE bands i Thy kan 
glæde sig til at udfolde deres 
talenter, når de får mulighed 
for at spille til Thy Rock. It-
virksomheden netIP har 
nemlig tegner et sponsorat 
på scenen Den Lille Vilde, 
fordi firmaet gerne bakker 
op om den største lokale mu-
sikfestival, men også har er-
faret, at udvikling af talenter 
kræver ekstra hårdt arbejde.

- Vi giver med glæde en 
velfortjent håndsrækning til 
talenterne, fordi de har et 
kæmpe ansvar. De har noget 
i sig, som andre ikke nød-
vendigvis har. Men det får 
dem ikke til at hvile på laur-
bærrene. Tværtimod får det 
dem til at arbejde endnu 
hårdere, fordi de ved, at det 
er indsatsen, som udvikler 
dem. Det er indsatsen, der 
skaber resultaterne. Dét ta-
ger vi hatten af for, fortæller 
Mike Overgaard, leder af 
marketing hos netIP.

Musikfestivalen Thy Rock 
bliver afviklet fredag 28. ju-
ni og lørdag 29. juni på Dy-
reskuepladsen i Thisted og 
det sker for 20. gang, mens 
det er femte år i træk, at Thy 

Rock stiller scenen Den Lille 
Vilde til rådighed for talen-
terne, hvor de kan vise, hvad 
de dur til foran festivalgæ-
sterne

Det er ifølge Thy Rock mu-
ligt at gennemføre med støt-
te fra netIP, som er med til at 
dække udgifter til professio-
nelt gear i form af scene, 
storskærm, lys og lyd. 

- Talenterne får virkelig en 
fed oplevelse af at være kon-

ger for en dag. På musikpro-
grammet står de sammen 
med hovednavnene, og i 
backstageområdet møder 
de også bands som Nephew, 
Kato og Suspekt. Der er en 
enorm lokal opbakning til at 
give de kreative, unge musi-
kere en stor oplevelse og en 
unik chance for at vise sig 
frem, fortæller Hans Peter 
Jarl Madsen, formand for 
Thy Rock.

Tingstrup Skole Elevband 
åbner festen på Den Lille Vil-
de fredag kl. 17.45, og det er 
efterhånden blevet en tradi-
tion, at skolen deltager og 
bakker op om initiativet til at 
gøre en forskel for lokalmu-
sikken.

- Tingstrup Skole giver den 
for fuld gas med optagelses-
prøver, hvor eleverne kan 
kvalificere sig til at komme 
med i elevbandet. Det giver 
selvfølgelig stolthed hos ele-
verne at være med, men det 
er også mit håb, at de får an-
ledning til at sætte fokus på, 
hvad de er gode til og videre-
udvikle sig med den her op-
levelse, fortæller Hans Peter 
Jarl Madsen.

På Den Lille Vilde optræ-
der også øvrige lokale talen-
ter som Midnight Blues, Ude 
af fokus, Reece og Eggheads. 
Eggheads har også vundet 
sig adgang til at spille på 
Den Lille Vilde ved at løbe 
med sejren i en talentfesti-
val, som var arrangeret af 
Musikskolen i Thy, Spilleste-
det Thy, Kulturrummet, Thy 
Musik Collective, Alive Fe-
stival og URT.

Ny sponsor til  
”Den Lille vilde”

Hans Peter Jarl Madsen (tv.) fra Thy Rock og Mike Overgaard (th.) 
fra netIP glæder sig til at give scenen til de lokale talenter på sce-
nen Den Lille vilde. Foto: Thy Rock


