Inlandsbanefestivalen 2016
Lathund/behovslista för lokala arrangörer

Om denna lathund/checklista
Vi vill betona att detta är en lathund vi satt samman för att förenkla för oss och er som arrangerar detta tillsammans. När man som vi handhar 10-20 olika spelplatser och arrangörsparter samtidigt är det många detaljer som måste klaffa och vi försöker göra vårt samordningsarbete lite mer överskådligt och enkelt för att spara tid, pengar och kraft. Därför ska detta ses som just ett verktyg för att vi ska tillsammans ha en överblick över våra respektive åtaganden och en lite checklista för viktiga detaljer, lite av en slags generell mall för festivalens behov och genomförande.
Vår värderingsgrund
Inlandsbanefestivalen kommer som alltid till er med ett ”färdigt” turnépaket artister som vi samordnar. Utöver det ser vi det som viktigt att det tillkommer någon eller flera lokala aktörer där så är möjligt. Mötet mellan publik, artister och arrangörer är det som skapar den stämning som festivalen vill uppnå. Att lyfta betydelsen av inlandet och dess infrastrukturer är en viktig idé. Att lyfta betydelsen av Inlandsbanan som kommunikationsnät är en viktig symbol då den betytt oerhört mycket under historien för just glesbygden och inlandet. Kort: att skapa möten mellan människor. 
Inlandsbanefestivalens initiativtagare och huvudarrangör är föreningen Inlandskult (Arvidsjaur). I år är även Kulturföreningen Kretsen och Kontaktnätet Region Norra Norrland medarrangörer av turnén. Hela festivalen är möjlig tack vare alla lokala arrangörer och samarbetet alla parter emellan.  Det krävs mycket jobb såväl av de centralt organiserande partnerna som de lokala arrangörerna och festivalen är möjlig tillsammans!
Vad ingår i festivalen?
Festivalen kommer till er ort på överenskommet datum. Vi samordnar centralt kostnader för artister och tar ansvar för att de bokas, transporteras och medverkar. Festivalen försöker alla år att ha minst någon lite mer ”känd” artist med på turnén. 
	Festivalen gör central marknadsföring via främst hemsida och sociala media, men producerar också affischer, pressinfo med mera. Där ser vi gärna att lokala arrangörer engagerar sig starkt (se nedan). 
	Festivalen kommer med komplett ljud (och viss ljus) teknik, backline och instrument för turnésällskapet och en ljudtekniker som sköter det hela. Vi bygger och river ljud och ljus. Vi tar med tält för mixplats. 
	Festivalen samordnar transport, via inlandsbanan där så är möjligt. Festivalen har följebil för teknik och i de fall det behövs för artisterna.
	Festivalen strävar efter att det är fri entré för besökarna där så är möjligt.

Vad förväntas av en lokal arrangör? 
Som lokal arrangör förväntas ni samverka med festivalen kring följande:
	Ni blir medarrangör av det lokala arrangemanget när Inlandsbanefestivalen är hos er. 
	 Plats och tillstånd på er ort för arrangemanget. Om det är utomhus behövs en lösning om det regnar (gärna en plan b alltså). Det behövs en scen med vettigt tak. 
	El. 16A med 230V (220) eluttag framdraget till platsen för scenen. 
	Marknadsföring lokalt av arrangemanget (se nedan).
	Någon lokalt ansvarig (eller gärna flera) på plats under genomförandet.
	Mat till artisterna som medverkar (middag och frukost dagen därpå).
	Någon plats som kan fungera som ”backstage”, dvs tillgång till toalett, rum för artisterna att byta om, förbereda sig osv. Gärna med lite snacks, kaffe, te och frukt. 
	Att bidra med minst en lokal artist, gärna flera, till ert lokala arrangemang. 

Vad måste vi tillsammans komma överens om?
Vi behöver som nämnt all hjälp vi kan få och ju mer som en lokal arrangör kan underlätta, desto större chans att vi kan möjliggöra ett turnéstopp på er ort. Vi ser gärna därför att vi tillsammans finner lösningar för:
	Boende för de resande artisterna. Vilken lösning kan vi tillsammans uppbåda så kostnadseffektivt som möjligt men ändå med god standard för de resande.
	Ansökningar om stöd. Inlandsbanefestivalen söker regionala stöd för genomförande av festivalen och vi behöver er lokala arrangörers hjälp såväl att ingå i dessa som att ni kan söka lokala stöd, exempelvis från er kommun som kan hjälpa till att täcka festivalens kostnader.

Informera oss innan ni söker i festivalens namn, så vi känner till och eventuellt kan samordna ansökningar tillsammans med er för att maximera våra chanser.
	Eventuell kostnad för huvudartist. Beroende på vilka resurser som finns kanske vi tillsammans kan möjliggöra riktigt bra ”dragplåster”. Detta betyder dock att lokala arrangören kan behöva tillskjuta medel om man vill ha ett stort dragplåster.

Marknadsföring
Som lokal arrangör har ni rätt att använda er av Inlandsbanefestivalens namn och logotyp för att göra reklam för det lokala arrangemanget. Annonser och affischer etc. ska följa festivalens grafiska profil då vi också måste vara noga med att centrala finansiärer och möjliggörare syns på rätt sätt. 

De centrala samarbetsparterna  måste alltid stå med i marknadsföringen. Dessa parter kan uppdateras löpande och då får ni efter bästa förmåga försöka inkludera de tillkommande där så är möjligt i er marknadsföring.  
På vår hemsida har ni material att ladda ner (logo mm) som ni kan använda. Vi ser gärna att ni mailar in till oss på info@inlandsbanefestival.se om ni har en egen affisch/banner/annons, etc  för korrektur/godkännande innan den införs/trycks. 

Studieförbund
Om ni har ett befintligt studieförbund som vill samarbeta lokalt med festivalen i ert arrangemang är det viktigt att ni informerar innan om detta. Om studieförbundet vill ha ett medarrangörsskap (rapportera kulturarrangemanget) vill vi veta det. Om inte ni har ett studieförbund som medarrangör hos er så samarbetar festivalen i alla fall där så är möjligt med Kulturens.


Sponsorer
Lokala/tillfälliga sponsorer som ska stå med på en affisch ska vara godkända av Inlandskult. Vi ser positivt på i princip alla stöd ni och vi kan få men vi vill såklart ha det sagt rent formellt att vi måste kunna godkänna en sponsor. 
Vilka artister passar?
Vi ser gärna en mångfald artister, alla genrer. Däremot vill vi informera om att vår ljudteknik har begränsningar då vi inte kan ta emot hur stora ensembler som helst, eller band som har för stark ljudvolym. Vi hanterar med lätthet mindre, akustiskt baserade akter, visor, poeter, artister med elektronisk bakgrundsmusik (hip/hop och electro tex) soloartister och små band. Prata med oss så hittar vi tillsammans lösningar om ni är tveksamma. Lösningar finns, men de kanske kostar några kronor extra för vissa utföranden. 

Ekonomi
Vi tar ansvar för våra respektive delar. Vi för dialog innan kring ”Vad måste vi tillsammans komma överens om?”. Vi skickar faktura efteråt för de eventuella kostnader vi kommit överens om att ni kan åta er i vårt samarbete. 
Annat? 
Fråga oss bara, det är ju som sagt därför vi satt samman denna lathund/checklista för att vi ska kunna finna lösningar tillsammans.
Tack för ert engagemang! 

Kontakt:
Johan Piribauer – huvudansvarig
Niklas Carlsson – samordnare 
Vår mail: info@inlandsbanefestival.se
Hemsida: www.inlandsbanefestival.se 

