Elvefestivalen 2019
Revidert invitasjon til politiske partier/organisasjoner
Det har i de seneste ukene vært en del diskusjoner i de politiske partiene rundt Elvefestivalens
tilbud om plassering og prising av partienes stands under årets festival. Med utgangspunkt i den
gjennomførte etableringen av «Seniorparken», plassering av tivoli samt barneaktiviteter i
byparken er det ikke lenger praktisk mulig for de politiske partier å stå i parken som tidligere.
Elvefestivalen er et svært kostnadskrevende arrangement, og er nødt til å ha fokus på å dekke
kostnader på alle mulige måter. Alle som benytter seg av retten til å leie plass av arrangør betaler
ut fra gitte satser. De kommersielle aktørene betaler naturligvis aller mest.
I år fikk de politiske partiene, i motsetning til tidligere, anledning til å velge mellom to alternativer:
1. Langs elvebredden (på Bragernes siden) til en pris på kr. 1.050 for hele helgen.
2. På Bragernes nedre torg til en pris på kr. 10.000,- for hele helgen. Den opprinnelige
prisen på denne plasseringen er kr. 16.000. Flere partier har allerede bestilt denne
plasseringen.
Standplass på Bragernes nedre torg har vært et tilleggsalternativ til plassering langs elvebredden
da vi har fått innspill på at enkelte partier har ønsket en mer sentral plassering enn i fjor. Partiene
kan da velge om de vil betale for å stå på torget eller om man vil stå elvelangs. Denne
valgmuligheten gjelder Elvefestivalen 2019, hvordan dette vil bli senere år kan vi dessverre ikke si
noe om nå.
Vi har fått endel reaksjoner på tilbudet, noe Elvefestivalen beklager, fordi det ble oppfattet som et
positivt forsøk fra arrangør på å komme opp med et alternativ for å komme enkelte partiers
ønske i møte. Standplassprisen ble også rabattert med kr. 6.000 per standplass i forhold til hva
andre aktører betaler, nettopp for å gi partiene et godt tilbud. Disse plassene på Bragernes torg er
meget attraktive og kunne enkelt vært solgt til andre aktører, men festivalen har ønsket å komme
partiene i møte. Det er synd det ble så mye diskusjon rundt dette, men det er mulig vi ikke har
vært tydelige nok i vår kommunikasjon rundt dette.

For å avslutte denne diskusjonen tilbyr når Elvefestivalen standplass for politiske
partier/organisasjoner for 2019 på Bragernes torg for kr 5.000,- + mva. I tillegg er det fortsatt
mulig å velge alternativet langs elvebredden som tidligere. Vi håper med dette at alle er
fornøyd, at vi kan diskutere politikk og ikke pris og at det blir en vellykket politisk arena under
årets Elvefestival!
Vi oppfordrer alle til å bruke deres egne, profilerte telt slik at området blir synlig som «det
politiske kvartal». NB. I prisen er det beregnet ett 3x3 meter telt pr. parti/organisasjon på
Bragernes nedre torg.
Strøm er tilgjengelig på Bragernes torg. Behov må meldes inn. Kostnad for strøm kommer i
tillegg.
Lydanlegg/mikrofon kan dessverre ikke tillates!
Åpningstider/kjernetid:
Klokken 10:00-17:00 lørdag 24. august
Klokken 11:00-17:00 på søndag 25. august
Opprigg/klargjøring av telt kan gjøres fredag ettermiddag/kveld.
Vi gjør oppmerksom på at plassering på torget KUN gjelder for Elvefestivalen 2019. Vi vil etter
beste evne forsøke å finne et annet egnet område i sentrum for de kommende festivaler.

Hva vil arrangøren gjøre:
Elvefestivalen vil markedsføres aktivt, i Drammens Tidende, dt.no, www.drammen.no ,
www.elvefestivalen.no og øvrige sosiale medier. Vi trykker et festivalmagasin med kart hvor
alle områdene presenteres. Vårt mål er at publikum i Drammen og regionen for øvrig skal få
oppleve mangfoldet blant lag og foreninger og at vi sammen skal skape en folkefest.

Hvordan melder man seg på:
Vennligst fyll ut vedlagte skjema og returner det til: Byen Vår Drammen e-post: boder@bvd.no
Ta gjerne kontakt med standplassansvarlig: Rune Olafsen 463 19 864 for spørsmål.
Ytterligere informasjon vedrørende tidspunkt for rigg og annet kommer i august.

FRIST FOR PÅMELDING: SNAREST OG SENEST INNEN 1. AUGUST 2019.
Med vennlig hilsen

Louise Winness Prestgard
Festivalsjef Elvefestivalen

PÅMELDINGSKJEMA
Ferdig utfylt skjema sendes til:
boder@bvd.no eller Elvefestivalen, Thams gate 5, 3016 Drammen

Parti/organisasjon:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer:

Sted: ________________________________

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Vi bestiller herved:
Stand med eget telt el. (tillatte mål 3x3 m) på Bragernes nedre torg kroner 5 000,- + MVA:

___

Stand med eget telt el. (tillatte mål 3x3 m) ved elvebredden Bragernes-siden 1050,- + MVA:

____

NB! Plass langs elven er uten strøm!
Vi trenger strøm (KUN på torget):

___________________(16A/230 V = 1000,- NOK + MVA)

Til info:
Popcorn/sukkerspinn er ikke tillatt å gi bort!
Utdeling av kaffe, vafler etc er tillatt.
Renovasjon:
Vi har innenfor vårt område ansvar for å fjerne avfall, under og etter arrangementene. Avfall skal
samles i sekker og legges i utplasserte avfallscontainer. Vi oppfordrer alle til å ha søppelbøtter
godt synlig ved sin stand. Søppel fjernes hver dag av utstiller.

For partiet/organisasjonen:
_
Signatur dato

