
BRING A FRIEND!

We have now started a "BRING A FRIEND" campaign for this years festival!
If you bring a friend who has never been to our festival in Gulsrud and that friend 
stays for more than two nights, you will receIve two coupons with the value of 
400,- NOK ( 40 euro). These coupons can be used to buy food and drinks at the 
festival. If this dont motivate you to bring someone to the dream week this 
summer, we don`t know!

TA MED NOEN!

Hvis en av dine venner, som ikke har vært på Gulsrud under våre tidligere 
festivaler, kommer og blir på festivalen ( uansett når i uka) i minimum 2 netter vil 
du som verver motta to bonger til en verdi av 400,-. Disse bongene kan du bruke 
til mat og drikke under festivaluka. 
Ble du ikke mer motivert til å ta med deg noen på årets vakreste eventyr nå så vet 
ikke vi altså!
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