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Seminar om arrangements-og
festivalutvikling i nord

Er du opptatt av nettverk?  Lær nettverksbygging i
verdensklasse i Alta 1.-2.desember!

1. og 2. desember inviteres du av Innovasjon Norge til Alta
for å delta på seminar om arrangements- og
festivalutvikling. Seminaret er rettet mot private bedrifter
og offentlige aktører innen festivaler, arrangement og
reiseliv i Nord-Norge og på Svalbard, og skal skape en
arena for kompetanseheving, samarbeid og
nettverksbygging.

På seminaret vil du møte Roskilde Festival, Thon Hotel
Lofoten, Rovaniemi Tourism & Marketing, Tour De
Andørja, Storfiskens rike Sørya,  Sjakk-OL Tromsø 2014,
Tromsø Internasjonale Filmfestival, Egon Holstad fra Blå
Rock Kafe og platebaren Feedback, forskerne Kvidal og
Jæger og Innovasjon Norge. I tillegg møter du mange
andre potensielle samarbeidspartnere fra nord.

Møteleder: Berit Erdal, Alta kommune
Prosjektleder Innovasjon Norge: Anja Christensen

Praktisk informasjon

1. desember kl 11.00 - 17.30
2. desember kl 08.30 - 12.30

Påmelding
på http://bit.ly/u4y1V6  innen 18. november

Kontaktinformasjon seminar:
Kreativ Industri ved Lone Hegg
Telefon +47  975 20838
post@kreativindustri.no
Seminar og arrangements- og festivalutvikling på
Facebook: http://on.fb.me/rujdZm

Egenandel: 950,- kr. pr person
Tilbud overnatting: Rica Hotel Alta kr. 975,-  pr pers.
i sgl. rom

Seminaret foregår på:
Rica Hotel Alta
www.rica.no

Innovasjon Norge. Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Vi gir lokale ideer globale muligheter
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1. desember

kl. 11:00 Lunsj med ordentlig mat og registrering.

Kl. 12:00 Velkommen. Kort og veldig godt.

Kl. 12:15 Hans Christian Smed, Roskilde Festival . Roskilde –
en festival og en forretningsarena.  Helt fra Danmark for å
skape nettverk.

Kl. 13:00 Forskerne Kvidal, Jæger og Viken. Bare se, men ikke
røre. Reiseliv, festivaler og offentlige aktørers tanker om
samhandling i nord. Er det mange trær og lite skog?

Kl. 13:35 Pause med karbopåfyll.

Kl. 13:55 Erik Taraldsen, Thon hotell Lofoten. Fra hotell til
opplevelsesbedrift. Han skaper gull av gåsehudopplevelser.

kl. 14:25 Sanna Kortelainen, Rovaniemi Tourism &
Marketing Ltd. Rovaniemi - the city of events. Fordi vi ofte
lurer på hvordan de gjør det i Finland.

Kl. 14:55 Pause med og uten karbo.

Kl. 15:15 Lisa Therese Hoen, Tromsø Internasjonale
Filmfestival. Høyt tempo i alle sesonger. TIFF gjør livet lysere i
januar.

Kl. 15:45 Godt gammeldags gruppearbeid. Må vi være
kreative nå?

Kl. 17:00 Paneldebatt og dialog. Kompromissløst ledet av
Egon.

kl. 17:30 Slutt faglig program. Så da starter den virkelige
nettverksbygginga.

Kl. 19:00 Busstransport fra Rica til Sorrisniva der det blir
fantastisk middag og underholdning som passer. Bussen
går presis klokka syv fra Rica.

Kl. 22:30 og 23:30 Bussavgang tilbake til Rica. Noen vil hjem
tidlig og noen vil hjem senere.

2. desember

Kl. 08:30 Mona Saab, Hasvik hotell og Storfiskens rike
Sørøya. Fra liten festival til stor reiselivsdestinasjon- samarbeid
til glede og besvær. Du våkner garantert.

 Kl. 09:00 Børge Robertsen og Herman Kristoffersen,
Sjakk-OL Tromsø 2014. Ny arrangementskompetanse når
lysene slukkes. Har du fått med deg hva sjakk OL kan bety
for Nord-Norge?

Kl. 09:45 Benstrekk og sterk kaffe.

 Kl. 10:00 Knut-Eirik Dybdal, Tour de Andørja - Arctic tour
of Norway. Lokal entusiasme med internasjonale vyer.  Tar
verden til Nord-Norge på sykkel. Du må få med deg denne
historien.

Kl. 10:45 Pause med småmat.

 Kl. 11:05 Stein Mathisen, Innovasjon Norge.
Attraksjonsutvikling. Hvor er butikken? Han hjelper oss å lete.

Kl. 11:30 Egon Holstad, Blå Rock Kafé og platebaren
Feedback. Rørende naivitet og tro på egne idèer. Han er også
kommentator og musikksjef. Det merkes.

Kl. 12:15-12:30 Vi avslutter og ønsker dere god helg.
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Du møter
Hans Christian Smed kommer helt fra Danmark og
Europas største rockefest, Roskilde Festival. Under den
grensesprengende, kulturpolitiske og miljøbevisste
festivalen arbeider cirka 25 000 frivillige. Smed ønsker at
besøket i Nord-Norge skal resultere i konkret samarbeid
med aktører fra Nord-Norge.

Egon Holstad er en glad og blid fauskeværing på 40 år
som for 20 år siden flyttet til Tromsø. Der har han (etter en
nærmest grensesprengende mislykket karriere som
forsøksvis akademiker på Universitetet) drevet platebutikk
i 10 år, drevet et utested (Blårock), arrangert 400-500
konserter over hele byen, og de siste sju årene også
fungert som musikkansvarlig og frittstående kommentator
i avisa Nordlys. I tillegg har han med ujevne mellomrom
dukket opp i diverse debatter og programmer på TV og
radio, der hans primæroppgave åpenbart har vært å terge
på seg folk fra alle miljø, noe som må kunne sies å ha vært
temmelig vellykket (litt avhengig av om du spør folk flest
eller hans kjødelige mor). Egon er egentlig veldig koselig og
god på bunnen. Han bare sliter litt med å få det frem.

Sanna Kortelainen har vært direktør i Rovaniemi Tourism
& Marketing Ltd siden 2010. Før det koordinerte hun
destinasjonsmarkedsføring i Nord-Lappland, ledet en
resort i Nord-Karelia og arbeidet med markedsføring av
hele Lapland  som region.

Trine Kvidal er seniorforsker på Norut Alta-Áltá. Trine har
studert medievitenskap ved NTNU og har en master- og
doktorgrad i kommunikasjon/kulturstudier fra University
of Utah. Hun har forsket mye på identitet, kultur, samt
nettverk og samhandling.

Kari Jæger er ansatt ved Høgskolen i Finnmark på Reiseliv
og Mediefag. For tiden tar hun en doktorgrad ved
Universitetet i Stavanger. Hun forsker på festivalenes
betydning for samfunnet og de involverte. I tillegg har hun
jobbet med reiseliv og festivaler i 15 år.

Erik Taraldsen er direktør på Thon Lofoten Hotel, som i
løpet av få år er blitt en av landsdelens ledende
reiselivsbedrifter. Hotellet jobber konkret med å skape en
opplevelsesbutikk som tjener penger, og Taraldsen er i år
nominert til Årets Hotelier av Cornell Hotel Society.

Egon Holstad

Sanna Kortelainen

Trine Kvidal

Kari Jæger

Erik Taraldsen
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Lisa Therese Hoen er daglig leder i Tromsø Internasjonale
Filmfestival.  Før hun kom dit startet hun en gratisavis for
unge i Tromsø med tema livsstil og kultur, og jobbet med
diverse IT-, kultur-, byutviklings- og ungdomsprosjekter i
Tromsø. Hun har jobbet i  TIFF siden 2005. Festivalen  har
gått fra å være et kulturarrangement til  å bli en bedrift
med aktiviteter hele året.  Dette er Norges største
filmfestival målt i antall besøk.

Tromsø skal arrangere Sjakk-OL i 2014, og 2000 deltakere
fra 150 land kommer til Tromsø. Regjeringen har stilt 70
millioner til disposisjon for å få begivenheten til Tromsø.
Styreleder for Tromsø 2014 og tidligere ordfører i Tromsø
Herman Kristoffersen kommer for å fortelle oss om
hvilke muligheter dette gir landsdelen. Med seg har han
daglig leder i Tromsø 2014, Børge Robertsen.

Mona Saab er en ekte finnmarking, Hun er eier og daglig
leder av Hasvik Hotel AS og Sørværstua AS, og har jobbet
mye med utviklinga av Hasvik kommune som destinasjon. I
bagasjen har hun erfaring som kokk, bakgrunn som
adjunkt, en cand.mag med økonomi og
kompetanseutvikling og en rikelig dose med godt humør.

Knut-Eirik Dybdal kommer til Alta for å fortelle om
sykkelrittet som vil utvikle Nord-Norge. Tour de Andørja
Triple Challenge er en folkefest i idylliske omgivelser
utenfor Harstad. Nå planlegger de det internasjonale
sykkelrittet Arctic Race of Norway i Nord-Norge. Blant
andre Tour de France  har vist interesse for dette spennede
rittet, som skal tiltrekke seg verdenseliten innen sykling.

Stein Mathisen er direktør i Innovasjon Norge, Finnmark.
Han blir presentert for tusenvis av våre geniale ideer, og
selv synes han at de beste idéene ofte kommer i skiløypa.
Før Innovasjon Norge har han blant annet vært leder i
Vadsø Sildoljefabrikk AS.

Forskerne Trine Kvidal, Kari Jæger og Arvid Viken har gjort
en kartlegging om samhandling mellom reiseliv, festivaler
og offentlig aktører i nord for Innovasjon Norge. Resultatet
presenteres på seminaret.

og på Sorrisniva
møter du hyggelig vertskap, Aronnesrocken, elgcarpaccio,
kveitefilet og multeterte til middag. Gled deg!

Lisa Therese Hoen

Mona Saab

Knut-Erik Dybdal

Stein Mathisen
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