Vild med ORD

Aarhus Litteraturfestival

5. oktober 2015 – jj
Referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2015, kl. 14.15 – ca. 16.00.
Dagsorden dateret 2. oktober 2015
I mødet deltog:
Marie Meldgaard, Stig Petersen, Anne Vogel og Charlotte Elisabeth Christiansen
Jørgen Jørgensen, ordstyrer og referent.
Fraværende: Lise Kloster Gram, Marie Hastrup
Ad 1: Status for planlægning af festival
• Programmet: er nu låst fast, er på hjemmesiden, og tæt på at gå i tryk.
• Markedsføring: Plakat start uge 42, sættes op via aftale med
koordinatorerne i møde 6.10. Der trykkes 400 store plakater og 100 små,
samt 200 plakater for Børnenes Bogdag. Der er pressemeddelelse på vej
ud, via Stig´s system. Der offentliggøres hver dag frem til festivalen
forfatterportrætter, herunder offentliggørelse af fredagens optræden af
Per Vers. Der er møde i markedsføringsgruppen 6.10 kl. 16.15, hvor
deltaljerne i markedsføringen afklares og håndteres.
• Indretning og teknik: Det skal 6.10 endeligt aftales med DOKK1, hvad der
kan sættes op hvor, og hvor meget. Der skal endeligt afklares omkring
forplejning og åbningstider ud over det normale for DOKK1. Der er
rundvisninger for alle aktive frivillige og medlemmer af arbejdsgrupper om
sikkerhed med mere tirsdag 20.10 og onsdag 21.10 (se tidligere mail
herom), og det er obligatorisk. Armbånd og billetter er på plads og der
indkøbes T-shirts til alle aktive, så genkendeligheden bliver til at få øje på.
• Økonomi: Der er netop kommet tilsagn fra Børnekulturhuset: kr. 20.000.
Med det nuværende program og forventede udgifter i øvrigt, forventes et
mindre overskud i størrelsesorden kr. 10.000.
Ad 2: De kommende tre års festivaller
• Der er ansøgt om treårig støtte fra Kulturarrangementspuljen i Aarhus
kommune på kr. 400.000 i hvert af årene 2016, 2017 og 2018 (Stig): .
Ansøgning til Kulturby 2017-fonden er under udarbejdelse med kr.
100.000 i 2016 og kr. 250.000 i 2017 (Jørgen). Der er således forsat brug
for anden finansiering fra fonde og sponsorater, idet budgettet forventes
at udvikle sig fra kr. 800.000 i 2016, til kr. 880.000 i 2017 og 960.000 i
2018 (stigning på 10% per år).
• Der er udarbejdet en skitse / udkast til program for 2016, som dog alene
er et udgangspunkt for videre bearbejdning (Marie M).
• Fremtidige samarbejdsaftaler blev drøftet. Der tegner sig et forsat positivt
perspektiv for samarbejdet med DOKK1 og bibliotekerne (den
foreliggende samarbejdsaftale for 2015 forventes forlænget for de
kommende år, eventuelt med justeringer). Samarbejdet med medierne og
sponsorer skal udvikles, med henblik på længere varende aftaler og
samarbejder, eksempelvis ved at en forfatter optræder i en
virksomhedssammenhæng mod et sponsorat til Vild med ORD. Der kan
eventuelt også indtænkes samarbejder med andre af Aahus´s litterære
institutioner.
Ad 3: Eventuelt
• Det aftaltes at afholde evalueringsmøde
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2. november 2015, kl. 18.00 – ca. 20.30 i VOGN1, med deltagelse
af bestyrelsen, alle aktive frivillige og medlemmer af
arbejdsgruppen. Dagsordenen er dels evaluering af festivalen 2015
og dels perspektivering i forhold til 2016 og videre.

•

På medlemsmøde 11. november 2015 kl. 18.30 – ca. 21.00 i VOGN1 er
ligeledes perspektiver for de kommende festivaler på dagsorden, ud over
et litterært indslag med efterfølgende dialog.

•

AKKURATOR, et iværksætter-markedsføringsfirma, der bygger på lyd og
billeder, har udarbejdet alternative tilbud til Vild med ORD. Disse er
fremadrettede mod 2016 og 2017. Det besluttes at takke ja til deres
mellemste tilbud på kr. 10.000, med henblik på at de kan starte arbejdet i
forbindelse med den kommende festival, som grundlag for arbejdet i
2016.

Næste møde i bestyrelsen:
• 2. november 2015 kl. 18.00 – ca. 20.30, se ovenfor
• 11. november 2015 kl. 16.15 – ca. 18.00 (umiddelbart før
medlemsmødet).
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