Kursus om festivaler og begivenheder
i landdistrikterne
11. maj 2016, Syddansk Universitet, Esbjerg

Om kurset
Hvert år afholdes mere end 500 festivaler og begivenheder i de danske landdistrikter. Det er musikfestivaler, sportsarrangementer, kunsthappenings, fødevareevents, dyrskuer, markeder, byfester og
en masse andet. Disse begivenheder har stor betydning for identitet og sammenhold i lokalområderne.
Der er mange potentialer for at udvikle festivalkulturen videre. Dette kursus sætter kritisk og konstruktivt fokus på, hvordan man kan opbygge variation, kvalitet, oplevelsesværdi og økonomisk
bæredygtighed i landdistrikternes festivaler, og hvordan man kan skabe et lokalt engagement og lyst
til at tage del. Dette kursus breder viften af muligheder ud med afsæt i festivalaktives egne erfaringer.
Kurset retter sig mod praktikere: Folk, der allerede er aktive i festivaler. Medlemmer i LAG’er,
borgerråd, foreninger mv. Netværksfolk, rådgivere, kommunale aktører, turistforeninger, osv.
Kurset afholdes:
Onsdag den 11. maj 2016, klokken 10-16.30.
Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg
Kurset organiseres af Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i et samarbejde
med Erhvervsstyrelsen.

Praktiske oplysninger og tilmelding
Kurset er gratis. Der er 40 pladser, og de fordeles efter et ”først-til-mølle” princip. Tilmelding skal
ske til Bente Nielsen seminar-clf@sam.sdu.dk senest den 19.april 2016.
Nærmere oplysninger kan fås her:
Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning, hjalager@sam.sdu.dk

Program
Kaffe/the og rundstykke ved ankomst
10.00-10.10: Velkomst og om dagens program
Casper Borchman, Erhvervsstyrelsen
10.10-10.35: Overblik over festivaler og begivenheder i landdistrikterne. Hvad er temaerne? Hvem står bag,? Hvad vil
landdistrikterne med festivaler og begivenheder? Har de succes?
Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet
10.35-11.15: Konkrete erfaringer med udviklingen af en ny festival. Hvordan arbejder man med co-creation, netværksdannelser, lokalpolitisk legitimitet, tværinstitutionelle alliancer osv.
Thomas Burø, Geopark Festival, Odsherred
11.15-11.45: Konkrete erfaringer i samarbejde med frivillige. Motivation, organisation, ledelse, engagement og nyttigværdi for festivalgæster og festivaludvikling. Opbygning af Hjælperforeningen.
Lars Charlie Mortensen, Jelling Musikfestival
11.45-12.00: Spørgsmål og diskussion
12.00 -13.00: Frokost og networking
13.00–14.00: Scenarieværksted: At få alle sanser til at spille med i landdistrikternes festivalplanlægning. Festivalisering
af det bedste af landdistrikterne.
Introduktion ved Jes Vagnby. Arbejde i mindre grupper. Opsamling i plenum.
14.00-14.30: LAG’ens rolle i styrkelsen af festival- og begivenhedskulturen. Helle Breindahl, LAG Djursland
14.30-14.45: Kaffe
14.45-15.15: Hvordan arbejder eventbureauer med at få lokale fødevarer i spil? Hvordan samarbejdes med aktører i
landdistrikterne med Filsø Fødevaremarked som eksempel? Jimi Kristensen, Huset th
15.15-15.45: Konkrete erfaringer med byfest og traktortræk som et middel til at skabe sammenhold og grokraft i landsbyen. Hvordan skaber man energi om begivenheden? Hvordan får man balanceret tradition og fornyelse? Mette Jensen,
Haderup Byfest og Powerpull
15.45 - Diskussion, afrunding og tak for i dag
Anne-Mette Hjalager

