
 
 
 

Program for Festivalseminar 2011 
 

 

FREDAG 11.NOVEMBER – HARDANGERFJORD HOTEL, ØYSTESE 
 

15:30 Registrering på hotellet 

 

17:00 Seminaråpning: 

Velkomne til Øystese 

Velkomne til Bygdalarm  

Velkommen til Festivalseminar 

 

17:15 Norsk Rockforbund (NRF) informerer 

 

17:30 Festivalfagrådet (NRFE) oppsummerer 2010/2011 

 

17:45 Presentasjon av Festivalundersøkelsen ved Eirik Høyme Rogn, NRFE 

 

18:15 Kort pause  

 

18:30 Festivalpresentasjoner  

 

19:30 Middag  

     

19:30 Førpremiere på ”Bare Egil – Norge på kryss og tvers” (NRK) 

 

21:00 Festivalquiz med Børve  

 

22:30 DJ Skatebård 

 

 

LØRDAG 12.NOVEMBER - HARDANGERFJORD HOTEL, ØYSTESE 
 

10:00 God morgen!  

10:05 Orientering om viktige saker fra Norsk Rockforbund 

 

10.30 #denfølelsen ved Behnam Farazollahi  

 

11:00 Kort pause 

 

11.15 Valgfritt tema: 

 

A. Innkjøpskontroll = mer penger og bedre miljø! 

Rundbordsmøte der man drøfter problemer, muligheter og løsninger knyttet til 

dine festivalinnkjøp. Ledes av Linnea Elisabeth Svensson & OIKOS 

 

 

 



 
 
 

 

 

B. Akkrediteringssystemer   

Excel er for mange limet i en festivalorganisasjon, men samtidig ser vi at stadig 

flere ønsker å bruke spesialtilpassede systemer for håndtering og rekruttering av 

frivillige og deres arbeidsoppgaver. Vi lar her Arkon, Mobilise og Momentum 

presentere sine produkter og medlemstilbud til Norsk Rockforbund. 

 

C. Lederskap ved Ketil Hvindenbråten, Kontrast Coaching 

Hva kan stå i veien for effektivt lederskap? Hvordan oppnå troverdighet i  

lederrollen? Hva er ditt potensiale? 

 

12:45 Lunsj  

 

13:30 Valgfritt tema: 

 

A. Frivilligmotivasjon og organisering  

Bruk av ulike kommunikasjonsverktøy og tiltak for å motivere. Man ser her på 

rekruttering, organisering, motivering, kvantitet vs kvalitet. Innlegg fra Vinjerock 

og Øyafestivalen m.m. 

 

B. Forsikring; Hva dekkes når ulykken først er der?  

Er norske festivaler godt nok forsikret? Hva slags forsikring bør vi ha og kan vi 

forsikre oss mot uvær? 

Ved Advokatfirma Grette’s Line Næshagen (forsikringsekspert) og Norsk 

Rockforbund.  

 

C. Søknadsskriving med administrasjonen i Norsk Rockforbund 

Vi guider dere igjennom jungelen av støtteordninger og gir dere tips til søknad og 

budsjett. Ved Mariann Skjerdal. 

 

 

15:00 Workshop: Ny fagrådsstruktur i NRF? 

På Norsk Rockforbunds Landsmøte i 2012 skal det tas stilling til hvor vidt vi skal 

fortsette å dele medlemmene inn i fagråd og se på evt nye modeller. Festivalene 

er i dag samlet som et fagråd. Er dette en god ordning? 

 

17:00 Fagprogram slutt 

 

19:00 Festmiddag med kåring av årets festival, årets plakat og årets merch!  

 

22:00 Konserter på hotellet: 

 Young Dreams 

 Fagernes Yacht Club 

    

 

 



 
 
 
 

 

SØNDAG 13.NOVEMBER - HARDANGERFJORD HOTEL, ØYSTESE 
 

11:00 God morgen! 

- Episode 2 av ”Bare Egil – Norge på kryss og tvers” (NRK) 

 

11:30 NRFE Klubbemøte 

Vi svinger klubba, vedtar handlingspunkter og velger nytt festivalfagråd 

 

12:30/13.00 Betasuppe og kaffi 

 

13:30 Eplejazz på kunsthuset Kabuso  

Øystese vart kåra til tusenårsstad og fekk bygd opp eit signalbygg for kunst og 

kultur i sentrum kalla Kabuso. Her arrangeras Eplejazz, ein jazzserie i samarbeid 

med Vestnorsk Jazzsenter. Vi avsluttar festivalseminaret her med god og sjelfull 

musikalsk stemning, samt med servering av varm eplesaft med ingefær og kanel. 

 

15:15 Takk for nå! 

 

15:30 Buss til Flesland  

 


