
SPONSOR 
FOLDER

Ønsker din virksomhed at være en del af 
et tæt samarbejde mellem det lokale 

erhvervsliv og kulturen? 
  Har I ikke besluttet jer for hvad julegaven til 

personalet skal være, eller har I ikke planlagt 
sommerfesten endnu? 

  SÅ ER HER DEN OPLAGTE MULIGHED.



NÆSTVED METALFEST blev grundlagt i 2019 og afholdte sin første MetalFest Den 
24. August 2019.  I august måned i år, blev det til 2 dages festival på Grønnegades 
Kulturcenter.  

Sidenhen er festivalen vokset, år for år og har så stor tilslutning, at der hver år 
har måtte meldes “udsolgt” længe før festivalens start.  

Næstved Metalfest er den eneste af sin slags syd for København og med tæt på 20 
metalbands på programmet i 2022, både danske og internationale store navne på 
plakaten, er vi garanteret en kæmpe interesse.  

Samtidigt vil festivalen byde på metalmarked med boder, merchandise, lækre 
madboder og en flot bar.  

Carlsberg er allerede involveret som hovedsponsor. Det samme er 
billetudbyderen Billetto og vi har fået en positiv håndsrækning fra både Statens 
Kunstfond, Næstved Kommune / Mærk Næstved og Musikforlæggerne. 

Bag festivalen står talsmand Jimmy Nielsen, en kendt skikkelse fra det lokal 
musikmiljø igennem de sidste 30 år og Michael H. Andersen, der udover at stå 
bag Danmarks største independent musikselskab Target Group, flere andre 
musikfestivaler i Danmark og Zeppelin Rock Bar på Vesterbro i København, nu 
flytter tilbage til hjembyen Næstved for at hellige sig mere tid til at fremme 
kulturen i postnummer 4700.

INTRODUKTION



SPONSORMULIGHEDER
GULDSPONSOR: 9999 kr. 
• 10 x partout fribilletter (normal billetpris 666 kr. stk.) 
• VIP adgang m. fri ølbar og madbilletter og artist meet’n’greet 
• Invitation til årlige kulturarranger med fri entré 
• Firmalogo på festivalens hjemmeside og i katalog for festivalen. 
• Firmalogo en del af helsides annonce i Sjællandske Medier. 
• Adgang til VIP arrangement d. 7 januar 2022 i Musikstalden med gratis mad 

og drikkevarer og eksklusive musik og foredragsoplevelser. 
  
SØLVSPONSOR: 2499 kr. 
• 6 x partout fribilletter (normal billetpris 666 kr. stk.) 
• Firmalogo på festivalens hjemmeside og i katalog for festivalen. 
• Firmalogo en del af helsides annonce i Sjællandske Medier. 
• Adgang til VIP arrangement d. 7 januar 2022 i Musikstalden med gratis mad og 

drikkevarer og eksklusive musik og foredragsoplevelser. 
  
BRONCHESPONSOR: 999 kr. 
• 2 x partout fribilletter (normal billetpris 666 kr. stk.) 
• Firmalogo på festivalens hjemmeside 
• Firmalogo en del af helsides annonce i Sjællandske Medier. 
• Adgang til VIP arrangement d. 7 januar 2022 i Musikstalden med gratis mad og 

drikkevarer og eksklusive musik og foredragsoplevelser.

www.naestvedmetalfest.dk

Kontakt: 
Michael H. Andersen. 

michael@targetgroup.dk  
tlf.nr. 30614390

mailto:Michael@targetgroup.dk
http://www.naestvedmetalfest.dk
http://www.naestvedmetalfest.dk
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Knapt har ekkoet lagt sig, fra den udsolgte Næstved Metalfest 2021, hvor toppen af dansk metal viste 
hvor skabet skulle stå, førend holdet bag festivalen står klar med det fulde line-up til Næstved 
Metalfest 2022. 
  
Som lovet, udvider festivalen denne gang med en Open Air scene, hvor de store head-linere får lov til 
at udfolde sig og hvor der er plads til mange flere gæster. Næstved Metalfest 2022 bliver to-delt med 
en Open Air scene, samt den samme indendørs scene som blev præsenteret i Gl. Ridehus på 
Grønnegade Kulturcenter her i 2021. Der bliver også udvidet på det Metal Marked som blev lanceret i 
2021 udgaven hvor der kunne købes merch, mad og øl i litervis, samt dyrkes tattoo art til tonerne af 
forskellige metal DJ´s. I 2022 vil det endelig blive muligt at præsentere en række internationale navne 
og der er ikke sparet på krudtet. 
  
Blandt de store navne findes blandt andet de svenske Grammy Award nominerede Doom mestre 
Candlemass, de græske Extreme metallere Rotting Christ, svenske Grave og franske Dagoba. 
Derudover er der kigget i egen andedam når Næstved Metalfest smider danske navne som 
Timechild, Detest, Natjager, Hearteater, Violence & Kadavermarch og svenske Creeping Flesh plus 
finske As I May på plakaten, samt veletablerede navne som Raunchy & Withering Surface. 
  
Bagmand for festivalen, Michael H. Andersen om headliner acts: 
"Siden jeg opdagede Candlemass' "Nightfall" album i en genbrugs-pladebutik i Næstved i slut 
firserne har jeg været fanget af deres melodiske doom metal. At kunne byde dette legendariske, 
svenske orkester velkommen til min fødeby for første gang, er en kæmpe bedrift for mig. Det samme 
kan jeg sige om græske Rotting Christ, som jeg siden debut albummet "Thy Mighty Contract" har 
været fan af. Dette album modtog jeg i øvrigt på promo CD sendt i 1993 til mit daværende fanzine 
Emanzipation - dengang jeg stadig boede hjemme hos mine forældre i Næstved. Siden har jeg fulgt 
tæt med i Rotting Christs karriere og så dem senest spille live i Randers i 2019 til en udsolgt festival, 
hvor jeg havde den udsøgte fornøjelse at hilse på Sakis og co. Selvom jeg er 46 år i dag, føles de her 
to annonceringer som at være 18 igen". 
  
Næstved Metalfest er for alvor ved at slå navnet fast med syvtommersøm, hvilket kan mærkes lokalt i 
byen, hvor blandt andre både Næstved Kommune og City foreningen står klar med en håndsrækning, 
for at sikre festivalens markante udvikling.  
  
Talsmand Jimmy Nielsen udtaler: 
"Det bliver den største metalfestival syd for KBH i 2022 og vi er sindssygt stolte af at have fået så fed 
en festival op at stå og at vi kan trække så prominente navne til Næstved, hvor både kommune og city 
forening, samt diverse sponsorer hjælper til. Jeg glæder mig, som et lille barn til juleaften, til at vise 
en endnu større og federe festival frem for vores gæster. Vi har lært en masse af at have hands-on 
over hele processen og selv stå med ansvaret for, at hver en lille detalje spiller ... det er fedt og vores 
gæster har taget imod med åbne arme. De er årsagen til at vi gør det større og bedre, år efter år og 
2022 bliver ingen undtagelse og det bliver spændende om vi for 4 år i træk kan melde udsolgt. Det 
har været fedt udelukkende at dyrke den danske metal i et par år, men nu vil vi gerne krydre det hele 
med noget mere eksotisk og det giver opbakningen fra publikum, til Næstved Metalfest mulighed for. 
Vi har fuldt program med 14 top fede bands på plakaten ... Dog har vi med vilje tilføjet sætning "med 
flere" da vi ved, at intet er afgjort før sidste band lukker og slukker." 
  
Festivalen afholdes på Grønnegade Kulturcenter i Næstved centrum d. 19. & 20. august 2022 og frem 
til jul, køres der med Early-Bird billetter. Normalprisen er 666,-kr.
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