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Festivalstrategi, utviklingsmidlar for festivaler
og store arrangement

Etter en gjennomgang av festivalstrategien i Valdres kulturnettverk og Valdresrådet har det kommet
tydelige tilbakemeldinger om at det bør øremerkes midler til utvikling. Det er ikke presisert hvor
midlenes lulle komme fra, men så lenge det ikke der definert egen budsjettpost på dette er det
foreslått at det dekkes gjennom festivalstøtten.
Saken ble fremmet for Regionstyret, RS 18-/-19 Festivalstrategi og fikk følgende vedtak:
«Regionstyret slutter seg til utkastet til festivalstrategi og søknadsskjema.
Regionstyret utsett vedtak om retningslinene for utviklingsmidlane som blir avsett.
Retningslinene for desse midlane blir ytterlegare drøfta i regionstyremøte den24. april»

Fra strategien:
«1.4 Utviklingstiltak
I festivalstrategi 2017-2018 var det eiga ordning for hospitantar. Dette er no take ut. I staden
er det opna for støtte til utviklingstiltak for store arrangement innan kultur og
ansvarsområda støl og folkemusikk, og tiltak innan lokalmat som byggjer opp under
merkevara Valdres.
Kriteria for utviklingstiltak:
 Tiltaket må ha fleirårige ambisjonar
 Arrangementet må ha potensial for fleir enn 500 betalande gjester
 Tiltaket skal vere til nye konsept for eksisterande arrangement (ikkje drift)
 Tiltaket må bygge opp under merkevara
 Tiltak fell inn under ansvarsområde, kultur eller har internasjonalt potensiale vert
prioritert»
Formålet med dette er at også store arrangement som er viktige for Valdres skal få hjelp til å
utvikle seg. Dette åpner opp for at andre som ikke faller inn under kriteriene for festival kan
søke støtte til utviklingstiltak.
VNK legger nå fram for Regionstyret til diskusjon: Retningslinjer for de avsatte
utviklingsmidlene, hvilke forhold skal vektes for disse midlene. Et alternativ kan også være at
midlene tilbakeføres til den ordinære festivalstøtten

Saken legges frem uten nytt forslag til vedtak
sign.
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