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Vi har en klar forventning om, at I som aktører er indforståede med og overholder følgende
rammer for deltagelse i Kulturhavn Festival 2020, som i år afholdes den 28.-30. august.

Koncept og ramme
Kulturhavn er sat i verden for at motivere og inspirere københavnerne til et aktivt kultur- og
fritidsliv i hele Københavns havn. Under vores 3 dages festival i august inviterer vi sammen
med byens aktører til 200+ aktiviteter, som borgerne kan udforske og aktivt prøve af i og på
havnen hele vejen fra Sydhavnen til Nordhavn.
Vi ønsker at mange forskellige aktører inden for kunst, kultur og fritidsliv deltager med
inddragende aktiviteter. Det gælder både foreninger, ildsjæle, kulturinstitutioner eller
virksomheder, som har lyst til at fejre fællesskabet og havnen i selskab med andre
havneaktører til Kulturhavn Festival.

Det blå byrum som Københavns fælles kultur- og fritidsarena
Kulturhavn er en udendørs festival som arbejder på at vise havnen frem til byens borgere
og fremme den kulturelle og rekreative anvendelse af havnen. Vi sætter ukendte
havneområder på bykortet, og inspirerer københavnerne til at kaste sig over havnekulturen
og samtidigt vise, hvad byrummet kan bruges til.
Sekretariatet ser gerne, at I som aktører tænker over, hvorfor I vil afholde jeres aktivitet i
havnen eller/og hvordan den relaterer sig til havnen.

Publikumsinddragende aktiviteter
Essensen af Kulturhavn Festival er, at den er baseret på publikummets aktive deltagelse i
festivalens aktiviteter. Konkret betyder det, at I som aktører skal overveje, hvordan I kan
skabe en unik og inspirerende oplevelse, der aktiverer og inddrager publikum.
I Kulturhavn Festival er vi meget behjælpelige og åbne over for at hjælpe samt sparre med
aktører, så vi får skabt en inspirerende oplevelse for alle parter, som inkluderer og
inspirerer i henhold til festivalens ånd om aktiv deltagelse og samskabelse. Alle former for
performances er som udgangspunkt velkomne. Det væsentlige for os er, at publikum
inkluderes, motiveres og inspireres.

Festivalens åbningstider
•
•
•

Kl. 16.00-22.00 fredag den 28. august 2020
Kl. 10.00-22.00 lørdag den 29. august 2020
Kl. 10.00-19.00 søndag den 30. august 2020

Hvis I ønsker at være med som aktør på Kulturhavn Festival 2020, skal I:
•
•

Være bosat / registreret / aktive i Region Hovedstaden
Overholde de, fra sekretariatet udstukne, deadlines.

Se alle deadlines her:
-

13. februar 2020 - Vi åbner op for forhåndstilmeldinger
23. marts 2020 - Deadline for forhåndstilmeldinger
22. april 2020 - I modtager besked om foreløbig tid og placering samt et link til
den bindende tilmelding
17. maj 2020 - Deadline for bindende tilmelding og ansøgning om økonomisk
støtte
12. juni 2020 - I modtager endelig bekræftelse på tider, placering og tilsagn om
økonomisk støtte
18. august 2020 - Kick-off møde - Kulturhuset Islands Brygge - kl.17
28.-30. august 2020 - Kulturhavn Festival 2020!

Hvem kan deltage på Kulturhavn?
Kulturhavn Festival er som udgangspunkt åbent for alle. Det betyder, at både
enkeltpersoner, foreninger, private aktører, virksomheder og offentlige institutioner kan
søge om at være en del af festivalen. Kulturhavn arbejder med tre grupper af arrangører.
Nedenfor kan I se, hvilken gruppe I tilhører.
Gruppe 1
•
•
•

Foreninger eller aftenskoler.
Enkeltpersoner/ildsjæle
Frivilliggruppe

Gruppe 2
•
•

Offentlige kulturinstitutioner og -steder
Øvrige ikke-kommercielle aktører

Gruppe 3
•
•

Kommercielle aktører
Private institutioner eller organisationer

Betingelser for deltagelse:
•
•
•

Alle arrangementer skal være gratis
Alle arrangementer skal foregå i Københavns havn
Alle arrangementer skal foregå i festivalens åbningstider

•

•

•

Fremmøde: Aktøren/aktørerne skal være klar til at afvikle aktiviteten på det
tidspunkt, der står i programmet. Det betyder, at aktøren/aktørerne skal møde ind
minimum 45 minutter før aktiviteten begynder.
Bemanding: Aktøren/aktørerne skal sørge for at have tilstrækkeligt med frivillige/
trænere/instruktører til at afvikle aktiviteterne. Der skal som minimum altid være én
voksen over 18 år tilknyttet aktiviteten. Sekretariatet ser gerne, at to voksne over 18
år tilknyttes aktiviteten, hvoraf den ene instruerer aktiviteten og den anden er en
ressourceperson, som hjælper med de praktiske forhold omkring afviklingen af
aktiviteten.
Aflysning: Det forventes, at aktøren/aktørerne afholder aktiviteten på de tidspunkter
og steder, der er angivet i programmet – også selvom der f.eks. kommer færre
publikum end forventet, vejret er dårligt osv. En aktivitet kan kun aflyses efter aftale
med Kulturhavn-sekretariatet.

Tilmelding
Tilmeldingen til Kulturhavn 2020 foregår i 2 trin - først en forhåndstilmelding og derefter
en bindende:
-

Forhåndstilmeldingen er jeres tilkendegivelse af, at I ønsker at deltage samt med
hvilken aktivitet og hvornår.
Den bindende tilmelding er jeres endelige bekræftelse af jeres deltagelse.

Forhåndstilmeldingen til Kulturhavn 2020 åbner den 13. februar 2020 på
https://kulturhavn.kk.dk/tilmelding
Deadline for forhåndstilmeldingen er den 23. marts 2020.

Kulturhavn kan stille følgende til rådighed:
•
•
•

Strøm
Borde og bænke
Lydanlæg (mixer, højtalere og mikrofoner) på de store scener

Derudover vil der være folk til stede, som vil hjælpe jer:
•
•

•
•

Områdeansvarlige: Ude på pladsen vil I blive modtaget af en områdeansvarlig, som
viser jer til rette, og som ved alt om festivalen og den plads, I skal være på.
Lydteknikere: på de store scener med PA-anlæg, højtalere og mixer, vil I også blive
modtaget af en lydtekniker, som vil kunne hjælpe med lydopsætning og andre
lydrelaterede spørgsmål.
Samaritter og livreddere: Team Bade og TrygFonden stiller samaritter og
livreddere til rådighed i hele festivalens åbningstid.
Frivillige

Økonomisk støtte
Det er muligt at søge om økonomisk støtte til arrangementerne. Kulturhavn-puljen
uddeler hvert år 80.000 kr. i økonomisk støtte.
Puljen yder støtte på mellem 500 og 10.000 kr. og har én årlig uddeling i juni 2020.
Der kan søges om støtte til:
•
•

Udgifter til materiel
Udgifter til transport af materiel

Kun aktører fra gruppe 1 og 2 kan ansøge puljen.
Ansøgninger om økonomisk støtte sendes via ”bindende tilmelding skemaet” som
tilsendes på mail til forhåndstilmeldte aktører i april 2020.

Markedsføring
Kulturhavn sørger for PR og markedsføring af festivalen og dens 200+ aktiviteter. Det gør vi
ved at distribuere 20.000 trykte festivalprogrammer, strøgbannere, plakater i byrummet.
Vi sørger for at få pressedækning op til under festivalen, og promoverer festivalens
arrangementer på alle vores kommunikationskanaler, såsom nyhedsbrev, hjemmeside og
sociale medier.
Vi sørger derudover for at sende jer et markedsførings-kit, så I nemt selv kan dele, sprede
og invitere til jeres enkeltstående arrangement på alle jeres kommunikationskanaler.

Mad
Alle de der optræder eller deltager aktivt på Kulturhavn har mulighed for at få et gratis
måltid i form af en sandwich eller en madkupon som kan indløses ved bestemte
madboder på festivalen.

Ansvar
Kulturhavn-teamet er behjælpelige i forhold til løsning af praktiske problemstillinger, men
ansvaret for aktiviteten er aktørens/aktørernes. Kulturhavn påtager sig således ikke et
juridisk ansvar for afholdelsen af aktiviteten – herunder heller ikke eventuelle klager,
erstatningsansvar og lignende opstået i forbindelse med aktiviteten. Opstår der alvorlige
konflikter i forbindelse med en aktivitet, som I ikke selv kan håndtere, kan Kulturhavnteamet tilkaldes.
Det er ligeledes aktørernes ansvar, at de nødvendige tilladelser bliver indhentet.

