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Idretten er 
Organisert 
med stor

Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/



Kultur og
Reiseliv er 

mer slik



Norge Arrangement

- Få land i verden har så mange festivaler sett i     
forhold til folketall som Norge. Stadig dukker det opp 

nye, med alt fra musikk, mat og film i fokus. 

(Kilde: Visit Norway)



Små & lokal forankret

- Det som kjennetegner den 
norske festivalkulturen, 

er de mange små festivalene 
med en sterk lokal 

forandring.

(Kilde: Tjora, Aksel i 
Aftenposten 07.07.18)

Logo Vinterfestuka i Narvik



Festival/arrangementsopplevelser

• Et brudd med det hverdagslige.
• Et særegent festivalfellesskap hvor alle 

kan snakke med alle.
• En mulighet for å utforske seg selv som 

en annen person enn «til vanlig».
• En spesiell stemning, som er vanskelig 

å sette ord på, men som synes spesifikk 
for festivaldeltagelse som fenomen.

(Kilde: Tjora i Aftenposten 12.06.17)





En rivende utvikling og økt 
profesjonalisering i bransjen

Kilde: www.konsertarrangor.no



Et utvalg temaer AK-2018

• Sosialt entreprenørskap og 
konsertarrangører

• Generasjon Z
• Brennende - uten å bli utbrent
• Aktuelt om personvern
• Forbygning av seksuell trakassering
• Suksess med frivilligkoordinering
• Den nye kasseloven, i praksis
• Enklere risikovurderinger gir bedre 

sikkerhet

• Spons, prissetting og hvordan 
realisere økonomiske potensiale

• Ekstremvær
• Area Conflicts - Protecting UK 

grassroots music venues
• Booking ABC og risiko
• Mangfold – flere kvinner i kultur
• Emballasje og avfallshåndtering-

gode alternativer

Kilde: www.konsertarrangor.no



- Vi håper 
Arrangørwikien

vil bidra til å gjøre 
din arrangørhverdag 

enklere! 

Kilde: www.konsertarrangor.no



Individualisering



Såna festivalen: Festival for kunst, teater og stedbasert kunst
Kilde: www.aftenposten.no



THE RISE OF THE BOUTIQUE FESTIVAL CONCEPT 
AND OUTDOOR DAY PARTIES

- A boutique festival, by my definition, is one that deliberately seeks out a 
niche by presenting a selective offering rather than a ‘throw-all’ one.

- When I think of a boutique festival there needs to be an element of 
selectivity – this could be the music, the concept or the venue, among 
other things.

(Kilde: IDMmag.com)



Live like the locals



Frivillighet

• Zero-inclusive vs All-inclusive*
• Co-creation

– selvrealisering, sosialisering og 
følelsen av felleskap og 
tilhørighet

• «Work DUGNAD as the locals»

Kilde: Kari Jæger, UiT

Frivillige rekrutteres til VM i Orientering 2019



Søken etter fellesskap

Kilde: Wikipedia



Like barn leker best

Foto: Grenserittet



Kombinasjoner

Foto: Top of The Mountain, Øyfjellet i Mosjøen, 2017 
(VisitHelgeland)



Lokalmat

B
ry

n
ja

r 
H

ill
in

g



Bærekraft



Sesongbasert 



Oppsummert:
• Økt profesjonalisering i bransjen
• Økt individualisering / nisjer / 

Boutique festival
• Live like a local
• Søken etter fellesskap
• Kombinasjoner
• Lokalmat
• Bærekraft
• Sesongbasert



Arrangement – et strategisk verktøy 
i reisemålsutvikling



Hele Norge 
hele året



Fra IFT 
studietur 

i 2006



Mudd 
season



Kilde: Whistler Film Festival



Trysil - Fra 90/10 til 80/20



Kilde: Trysil.com



Et arrangement kan definere et reisemål

Kilde: Ekstremsportveko



Refleksjoner – formål, eierskap og samarbeid
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Takk for meg!
ingrid@mimir.no, 920 10 461


