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Optakt
Midtfyns Festivalen er vækket til live igen ved Dyrskuepladsen i Ringe, som fra 1976 og frem til 2003 dannede ramme
for en smuk folkefest, hvor musikken og fællesskabet var omdrejningspunktet.
Netop derfor er Midtfyns Festivalens kerneværdier blevet til i samarbejde med en masse lokale ildsjæle, som d. 7.
april 2018 mødte op for at sætte deres præg på en festival, der skal give sammenhold på tværs af lokalområder og i
foreninger.
Festivalen vil ikke starte som den sluttede, men den lokale forankring skal være med til at bestemme størrelsen og
omfanget.
Vi vil starte festivalen i det små og slår dørene op d. 24. & 25. maj 2019 til en folkefest med et fynsk fokus.

Mission
Vi vil skabe fælles ejerskab og stolthed over at være en del af festivalen midt på Fyn. Fællesskab og medejerskab,
skal gå på tværs af generationer, kulturelle baggrunde, etnicitet og politiske holdninger.
Vi vil skabe et frirum, hvor ånd og nærvær er herskende og give plads til at være nysgerrige på og interesserede i
hinanden som mennesker.
Vi vil skabe en musik- og oplevelsesfestival med blik og respekt for rødderne samt have øje for tidens ånd.

Vision
Vores vision er, at opbygge et stærkt lokalt sammenhold, hvor kendskabet og relationen til hinanden er det bærende
element for, at vi sammen står stærkt om en lokal og folkelig festival.
Vores vision er, at det er festivalgæsterne, som er aktive medskabere og er med til at forme indholdet både inden,
under og efter festivalen.

Værdi
Alt, hvad vi gør, skal styrke det folkelige og lokale fællesskab, medejerskab og nærvær. Vores fælles værdi bunder i
den traditionsbundne ånd, som vi altid vil bygge videre på.
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Det handler om fælles værdier
Foreningen Midtfyns Festival er en non-profit forening, som er sat i verden for at skabe en fynsk folkelig festival for
os alle!
Det handler om glæden ved at skabe noget sammen, hvor udgangspunktet er den lokale forankring. Festivalen
bygger på en tidligere kultur arv, som festivalen skal bære med sig. Nærværet ved de fælles oplevelser skal gøres
os nysgerrige, og hengive os til nuet.
FRIVILLIGE OG FESTIVAL
Arbejdet med festivalen er båret af frivillige ildsjæle, hvor der sidder en bestyrelse på 9 medlemmer, en arrangørgruppe bestående af 8 og et musikalske råd med 6 personer. Derudover er der et stort antal af andre frivillige, som
er aktive i en af de 8 arbejdsgrupper. Alle arbejder mod det ene mål, at vi sammen skal skabe en festival for os alle,
hvor musik, folkelighed, nostalgi og lokal vækst er hovedområderne.
I SKAL INVITERES MED
Hermed inviteres I med til at blive en del af de fælles værdier og genetableringen af festivalen – som meget nemt
kan blive en festival alle snakker om…
DET FÅR I
Som sponsor får I:
•

Eksponering på forskellige platforme, hvor det bliver synligt, at I er med til at støtte op om tilblivelsen af festivalen og et lokalt arrangement for os alle.

•

Deltage i et årligt arrangement, som bl.a. skal styrke relationen mellem sponsorerne.

•

Adgang til sponsorområdet på festivalen, hvor I møder andre sponsorer fra erhvervslivet

•

Sponsorarrangement på festivalen, hvor I som medarbejdere kan få en dejlig oplevelse (dette er undtaget
Natugle-støtten)

Festivalens indholdsområder
MUSIK
Udover almindelige koncerter, vil vi skabe anderledes musikoplevelser end, der forventes på en festival. Musikere vil
også have mulighed for at fortælle om baggrunde for sangene og spille dem i små intime rammer og sammen med
andre musikere eller kunstformer skabe en særlig oplevelse for gæsterne.
FOLKELIGHED
Festivalen skal være for alle. Det skal være folkets festival, og det betyder, at det lokale medansvar og ejerskab er
vigtigt. Det skabes ved, at vi involverer kommunens borgere, så indholdet bliver vedkommende og relevant for den
fælles oplevelse.
NOSTALGI
Første festival hylder nostalgien omkring den gamle. Vi dedikerer et området til nostalgien i folkehøjde, der fungerer
som et levende og interaktivt museum, hvor unge og tidligere festivalgæster kan opleve både historien og udviklingen af festivalen. Gæsterne vil kunne møde mennesker, som har noget på hjertet om livet på og omkring festivalen.
SAMARBEJDE
Vi vil skabe et nært og stærk bånd mellem de forskellige erhverv og samarbejdspartnere ved primært brug af
fynske aktører. Gennem samarbejde vil vi udnytte alle de gode kræfter og kompetencer, fra både private, lokale
foreninger og erhvervsdrivende for derigennem at skabe vækst.
UNGE
Fredag d. 24. maj 2019 kl. 10.00-14.00 samles 6.-9. klasser fra hele kommunen på festivalen. De unge mødes på
tværs af skoleformer og sammen arbejde med planlagte aktiviteter. De vil mærke, de er en del af et fællesskab, at fælleskabet er en del af noget større og de opprioriteres. Dette skal være med til at skabe en unik oplevelse for de unge.
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Grundydelser for
Midtfyns Festivals sponsorer

Logo på web
Jeres logo vil fremgå på vores website på oversigten over sponsorer.

Logo i programmmet
Jeres logo vil fremgå i vores trykte program.

Logo ved indgangen
Jeres logo vil blive placeret synligt
ved indgangen.

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

10.000/år

25.000/år

50.000/år

100.000/år

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Logo på pladsen
Jeres logo vil blive placeret synligt på pladsen.

x

Logo på billetter
Jeres logo vil blive trykt på alle billetter.

Adgang til festivalen
Billetter til festivalen, til brug i forbindelse
med adgang til sponsor-området.

Adgang til sponsorområde
Adgang til særligt sponsorområde under
festivalen.

x

2 pers.

x

2 pers.

Sponsorarrangement
Sponsorarrangement for jeres medarbejdere,
under festivalen.

Arrangement for medarbejdere
Et årligt arrangement for medarbejdere.

x

4 pers.

Mulighed for tilkøb

x

4 pers.

2 pers.

Mulighed for tilkøb

x

8 pers.

Mulighed for tilkøb

Mulighed for tilkøb

x

x

4 pers.

x

x

8 pers.

x

4 pers.

8 pers.

x

8 pers.

Mulighed for tilkøb

x

16 pers.

Mulighed for tilkøb

x

16 pers.

Mulighed for tilkøb

x

16 pers.

Mulighed for tilkøb

x

16 pers.

Mulighed for tilkøb

