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Hvad er ØSTPAA? 
- ØSTPAA er en årlig kulturfestival på Kjøllergaard i Østermarie på Bornholm. Festivalen har 

et særligt fokus på (men ikke begrænset til) følgende kreative kunstområder: musik, talks, 
billedkunst, litteratur, mad og arkitektur. ØSTPAA kan anses som en slags ”Kreativitetens 
Folkemøde”. 

- ØSTPAA er en mindre, men voksende festival, som sætter kvalitet af indhold over 
kvantiteten. Der sættes færre billetter til salg end der efterspørges eller, hvad der er 
kapacitet til, for hele tiden at sikre de besøgendes oplevelse og for at kunne fokusere på at 
kuratere så godt indhold som muligt. 

- ØSTPAA er en non-profit festival arrangeret af frivillige fra den almennyttige musikforening 
Østersø Sonics. Alt overskud fra festivalen går til udviklingen af næste års event og evt 
foreningens øvrige arbejde med at skabe frivillige musikalske fællesskaber på Bornholm. 

 
Hvem er ØSTPAAs målgruppe? 

- ØSTPAA er skabt for alle unge, voksne og ældre som anser sig selv for nysgerrige. ØSTPAA 
er for dem, som gerne vil overraskes. Dem som godt kan lide at opdage ny og glemt 
gammel musik. Dem som fordyber sig i bøger, kunstudstillinger og foredrag. Dem der 
inspireres og beriges af viden, kultur og kunst. Dem som har holdninger til verden og 
samtidig kan rykkes i sine holdninger. Dem som hører podcast, ser eller læser nyheder, går 
i biografen, teatret eller musikhuset. Dem som ikke er for fine på den og dem som ikke er 
smagsløse. Dem som elsker naturen og samtalen og det gode måltid. Dem som både synes, 
at Bach er god musik, men også kan lide Britney. Dem der både kan lide at læse 
Hemmingway, men også Harry Potter. Dem som gerne vil på Michelin-restaurant, men ikke 
afviser McDonald’s. ØSTPAA er for de åbne og de sultne. Og for alle dem som forhåbentlig 
på festivalen kan blive det. 

- ØSTPAA er skræddersyet til aldersgruppen 20 – 80 år. 
- ØSTPAA er en bornholmsk festival, men er et event med højt til loftet, som resten af 

danskerne har lyst til at rejse til Bornholm for at opleve. 
 
Hvordan adskiller ØSTPAA sig fra andre mindre festivaler? 

- ØSTPAA har hverken et rent kommercielt sigte eller en målsætning om at vokse sig 
kæmpestor for enhver pris. I stedet ses festivalen som et fællesskab og et skaber-rum for 
alle bornholmere, hvor Kjøllergaards netværk af kunstnere, musikere og andre kan 
kulminere deres aktiviteter én gang om året til ØSTPAA.  

- Det kunstfaglige indhold er i højsædet til ØSTPAA. Festivalen er ikke en drukfest eller fest 
uden indhold. Arrangørerne bag ØSTPAA har høje ambitioner for at introducere eventets 
gæster til nye tanker, nye idéer, ny musik, ny kunst og samtidig vække skaberlysten og 
kreativiteten hos både de frivillige, gæsterne og de medvirkende artister og aktører. 

- ØSTPAA er drevet af en uhøjtidelig og venskabelig gruppe, som er en blanding af dybt 
erfarne professionelle folk samt lokale ildsjæle. ØSTPAA lægger op til at gæster, artister og 
frivillige blandes i et aktivt og afslappende fællesrum under festivalen, hvor folk ikke er 
opdelt i hierarkiske kasser, hvor kunstnerne befinder sig backstage, mediefolk er i et 
medieområde og gæsterne er på campingpladsen. Til ØSTPAA er vi alle sammen sammen 
om at nå nye kreative højder og dybder. 



- Særligt ØSTPAAs musikprogram adskiller sig fra de fleste andre festivaler, da der satses på 
3 områder (læs mere om disse i ”ØSTPAAs musikmanifest”): 

o Nyt og upcoming musik 
o Lokalt bornholmsk musik af høj kvalitet 
o Langtidsholdbar og legendarisk undergrundsmusik 

- Lokaliteten for ØSTPAA er ulige nogen andre festivaler i Danmark. 
 
Hvad er de fysiske rammer for ØSTPAA? 

- ØSTPAA afholdes på en gammel nedlagt svinefarm. Derfor er rammerne rustikke og vil 
blive ændret og forbedret år for år. ØSTPAA forsøger at holde liv i historien bag 
Kjøllergaard og har fx navngivet en af scenerne ”Møddingen”, fordi den er placeret i den 
gamle mødding. Backstage-området hedder ”Svinestien” og er placeret i den gamle 
svinesti. Festivalen finder sted midt mellem gamle store brutale beton-gylletanke, 11 
forskellige lader, stalde og haller og har mange små hjørner, pladser, rum og kringelkroge. 
Og bevæger man sig gennem ”Porten til det grønne”, så byder ØSTPAA på et smukt 
naturområde med 3 hektar fredsskov, vandløb, æblelund, haver, græsplæner og 
allerlængst væk: Verdens Ende – en lille blomstermark med overnatningsmuligheder. 

 
Hvad er målet for ØSTPAA? 

- Det altoverskyggende mål for ØSTPAA er vække kreativiteten og skaberlysten hos 
danskerne – både festivalens gæster OG optrædende. I en tid hvor kulturen er presset 
både efter år med corona samt på grund af recessionen, er der behov for et kunstnerisk 
frirum med højt til loftet. Et sted hvor vi alle kan befri vores fantasi.  

- Der er ikke defineret et mål for antallet af årlige gæster. Dog vil økonomien have gavn af, at 
deltagerantallet på sigt ligger på mellem 2.000 – 3.000. Kjøllergaard og området omkring 
har plads og kapacitet til p.t. maksimalt 5.000 gæster pr. dag. 

- ØSTPAA har som målsætning at blive et selvfinansierende event indenfor festivalen første 
3 afviklingsår. Gennem fornuftig prissætning på billetter, en købestærk målgruppe, unikke 
kulturtilbud og kommercielle partnerskaber skal ØSTPAA, efter de 3 første udviklingsår, 
kunne ”flyve selv” uden altafgørende støtte fra kommune og lokale fonde og legater. 

 
Hvad er historien bag ØSTPAA? 

- Da det nedlagte svinelandbrug Kjøllergaard i 2021 blev købt af det bornholmske ægtepar 
Roald og Miriam Bergmann, var det med henblik på at omdanne gården til et nyt kulturelt 
og kunstnerisk kraftcenter på Østbornholm. Roald & Miriam stillede vederlagsfrit dele af 
gården til rådighed for den frivillige musikforening Østersø Sonics, som kom med idéen om 
at lave en mindre housewarming for Kjøllergaard. Dén idé udviklede sig og blev i stedet til 
den 2-dage lange festival ØSTPAA som debuterede i sommeren 2022 med bl.a. 22 
koncerter og en officiel indvielse ved Statsminister Mette Frederiksen. 

 
Hvorfor er der behov for ØSTPAA? 

- Vi tror på at kunst, kultur og kreativitet bidrager til højere livskvalitet og en større 
sammenhængskraft i lokalområdet. Dét er ØSTPAA et stort fyrtårnsprojekt for. 

- ØSTPAA skal bidrage med dét kulturliv og indhold, som ikke i forvejen har en bred indgang 
til sit publikum gennem fx mainstream-medier, de store festivaler, de folkelige museer og 



scener. ØSTPAA vil løfte de kunstnere som har svært ved at nå ud til sit publikum og 
derigennem introducere virkelig god, overraskende og innovativ kunst og kultur til 
publikum. Samtidig skal ØSTPAA være et kulturelt ”eksperimentarium”, hvor der kan 
krydses genrer. Forfattere optræder sammen med musikere, malere laver et værk sammen 
med kokke, foredragsholdere slår sig sammen med arkitekter om et talk-space. Og så 
videre. 

 
Hvem står bag ØSTPAA? 

- ØSTPAA afvikles af den frivillige musikforening Østersø Sonics som holder til på 
Kjøllergaard. Foreningen har den berømte musikproducer Esben ’Es’ Thornhal som 
formand og den lokale bornholmske multi-musiker Andreas Westh som næstformand. Med 
i foreningens styregruppe er der en lang række af bornholms musikalske ildsjæle med stor 
erfaring fra bl.a. Wonder Festiwall og Musikhuzet, samt prominente navne som direktør for 
Danmarks Underholdningsorkester, Andreas Veto og producer for Minds of 99 Frederik 
Thaae. Foreningen Østersø Sonics har ca. 100 medlemmer. 

- Ejer af Kjøllergaard Roald Bergmann, som fra 1998 til 2003 arrangerede den bornholmske 
festival CRASH!festival i Rønne, er en af de drivende kræfter bar tilblivelsen af ØSTPAA. 

- ØSTPAA blev i 2022 støttet økonomisk af: 
o Kjøllergaard 
o Sparekassen Bornholms Fond 
o Bornholms Brand Fond 
o Bornholms Regionskommune 
o Østermarie Borgerforening 

 
Hvad går overskuddet fra ØSTPAA til? 

- Overskuddet fra ØSTPAA går ubeskåret til: 
o Videreudvikling af ØSTPAA 
o Foreningen Østersø Sonics’ øvrige frivillige arbejde med at skabe musikalske 

oplevelser og fællesskaber på Bornholm. 


