Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en
evaluering af projektet.
Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil
blive tilgængelig under profilen ”landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune” på webkortet du
finder her: webkort.randers.dk
Spørgsmål
Projekttitel
Projektholder
Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en
kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der
skal i gang med et lignende projekt.

Finansieringskilder
Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over
Landsbypuljen.

Kort beskrivelse af projektet, som det er
forløbet
-

-

Før etablering/afvikling
Under etablering/afvikling
Efter etablering/afvikling

Svar
Nye tiltag ved Randers Fjord Festival:
Annekset, Natbusser og Spireteltet.
Sødring – Udbyhøj borgerforening
CVR-nr.: 34555575
Vibeke Plauborg
Østerled 4
8970 Havndal
Mail: vibeke.plauborg@gmail.com
Tlf.: 86472287
Mobil: 25776315
Finansieringskilder til de 3 nye tiltag, ud over
Landsbypuljen har været indtægter fra billet- og
barsalg.
I ansøgningen til Landsbypuljen beskrev vi tre
nye tiltag, som foreningerne bag Randers Fjord
Festival ville sætte i værk, over de næste 2 år.
Annekset
Det lille festivaltelt som bød på gratis musik for
gæsterne på markedspladsen hele lørdagen.
Festivalbusser
Et tilbud til festivalgæsterne fra Randers og
opland, om gratis hjemtransport fredag og
lørdag nat.
Spireteltet
Et lille festivaltelt, hvor unge får mulighed for at
præsentere deres musik. Et åbent og gratis
arrangement for alle.

Hvis der er sket ændringer i projektindhold
eller budget, beskriv dem da her
Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Med de nye tiltag på Randers Fjord Festival, har
vores mål været, at tiltrække flere gæster til
festivalen – og på sigt, at være medvirkende til,
en øget turisme og tilflytning til området.
Festivalen har i år haft flere besøgende i forhold
til sidste år.
Vi får skabt god kontakt til områdets tilflyttere,
sejlere og campister med opgaver i forbindelse
med afviklingen af festivalen. – kort sagt,
styrker sammenholdet i området gennem et
fælles projekt, som vi alle brænder for.

De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet.
Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang
med et lignende projekt.
Hvad har fungeret rigtig godt?
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
overraskelse ved jeres projekt.

Vi har fået mange rosende og positive
tilbagemeldinger på ”Annekset”.
Teltet på markedspladsen hvor der var musik
hele dagen. Der var en hyggelig og intim
stemning, hvor gæsterne sang med på gamle
kendinge. De opstillede borde og bænke gjorde,
at de besøgende blev lidt længere og teltet var
fyldt med glade og feststemte gæster hele
dagen.
For første gang kunne Randers Fjord Festival
tilbyde gæsterne gratis hjemtransport, fredag
og lørdag nat. De gæster som valgte at benytte
ordningen, var meget tilfredse.
Selve idéen og planen med Festivalbusserne
fungerede godt, men vi nåede desværre ikke ud
til så mange gæster, som vi havde håbet på.

Hvad kunne I have gjort anderledes?
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem,
og hvis der var noget i kunne have gjort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

Som vi beskrev i vores ansøgning til
Landsbypuljen, ville ét af de tre nye tiltag måske
først blive realiseret i 2017.
Samarbejdet omkring unge musikere fra
Randers kommune, i ansøgningen kaldet

”Spireteltet”, var på daværende tidspunkt i sin
spæde opstart.
Vi besluttede dog, at sætte projektet i søen, og
gøre os nogle erfaringer på området.
”Spireteltet” bød på dette års festival på 3
indslag, fra dygtige unge musikere.
Placeringen af ”spireteltet” på festivalpladsen
var helt fantastisk, hvis man ser på udsigten,
som var helt nede ved vandkanten. Uforstyrret i
forhold til andet musik fra pladsen og det store
festivaltelt. Placeringen gav også mulighed for
mange besøgende til Spireteltet.
Der kom gæster til teltet og den super gode
musik, men slet ikke i det antal, som de unge
mennesker fortjente.
Efterfølgende har vi snakket om, at der skal
opsættes bannere og skilte, der henviser til
”Spireteltet” og at der skal placeres andre
aktiviteter i nærheden, så ”Spireteltet” ikke
ligger som en ø for sig selv på den store
festivalplads.
Har I fået tilstrækkelig information og sparring
fra Randers Kommune?
Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Var der noget der var sværere en forventet?

Det kommer som sådan, ikke som nogen
overraskelse for os, at to af de tre nye tiltag –
kræver en længere indkøringsperiode. Men vi
havde måske alligevel forventet, at lidt flere
ville benytte sig af Festivalbusserne.

Var der noget der gik lettere end forventet?
Hvad er det vigtigste I har lært af denne
proces?

Set i lyset af, at det var Festivalbussernes debut,
skal vi måske være tilfredse.
Alligevel bør vi skal se på, om vi har reklameret
rigtigt og nok for Festivalbusserne eller om det
simpelthen er et tilbud, der generelt ikke er
stemning for at benytte.
Det er vigtig for os, at vi prioriterer og bruger
vores kræfter rigtigt, så vi får mest muligt ud af
de timer vi og andre frivillige fra området
lægger i festivalen.

