Midtfyns Festival inviterer frivillige med i
maskinrummet
Som frivillig på Midtfyns Festival kan du bidrage til festivalens fremtid,
tjene til klubkassen og samle venner
Midtfyns festival er folkets festival. En festival, hvor det fynske medansvar og ejerskab er altafgørende for
festivalens eksistens.
-

Det er en vigtig del af folkeligheden i festivalen, at festivalen er noget, os lokale skaber sammen,
hvor alle kan bidrage med det, de er gode til, forklarer den ansvarlige for festivalens frivillige Kim
Skovby Klindt, der desuden fremhæver, at alle uanset evner og forudsætninger kan være med til at
skabe og udvikle Midtfyns Festival.

Penge til klubkassen
Udover at man kan tilmelde sig festivalens frivillighold som enkelt person, er det også muligt at tjene penge
på festivalen. Foreninger kan nemlig tjene 30 kroner per mandetime på festivalen. Ifølge Kim er
foreningernes og festivalens gensidige forhold en del af ånden bag Midtfyns Festival.
-

Det betyder meget, at de lokale foreninger er en del af festivalen. Foreningernes indsats var også
en del af den oprindelige Midtfyns festival. Vi gør det, at vi inddrager foreningerne tidligt i
processen. Det gør vi for at få hjælp og sparring i forhold til festivalen. Men vi gør det også for at
finde de helt rigtige opgaver til foreningerne på festivalen, siger Kim, der yderligere forklarer, at
foreninger gerne må bidrage til udviklingen af festivalen.

Ifølge arrangørerne er planen, at festivalen skal samle folk og foreninger.
-

Midtfyns skal skabe stolthed, idet det er en festival vi skaber sammen. Den kan lave en fest, hvor
man kan hygge sig med sine venner, forklarer Kim, der håber på, at festivalen med tiden får skabt
en ”familie” af frivillige, der kommer igen år efter år.

Lokumsrens og udvikling af fremtidens festival
Skænkning af fadøl, indsamling af skrald, hegnopsætning, indtjekning mm. er blot nogle af de mange
opgaver, der er på Midtfyns Festival. Opgaver, man kan udføre uden af have professionelle forudsætninger
for det. Festivalen tilrettelægger vagter således, at hver frivillig, uanset om man arbejder på vegne af en
forening eller ej, har en vagt på 6 timer. De seks timer er valgt, så man har tid til at nyde den to-dages
festival.
-

Man skal ikke bruge hele sin festival på at rense toiletter. Der skal også være tid til at høre musik og
være en del af festen, lover Kim

Seks timers arbejde giver en partout-armbånd til festivalen. Ifølge Kim er det eneste krav til festivalens
frivillige, at de møder op til deres vagter og leverer en engageret indsats. Hvis man har lyst til at bidrage til
udviklingen af festivalen, er der også mulighed for dette ved Midtfyns festival. Ved Midtfyns Festival kan

frivillige nemlig komme ind i maskinrummet på festivalen. Et maskinrum, hvor der både er talerør og
lyttende ører.
-

Andre festivaler har et færdigt koncept, som de ruller ud. De er som omrejsende cirkusser, der
kører, som de kører. Der bliver ikke ændret så meget, hvis man kommer med en idé. Men hos
Midtfyns Festival er man med i udviklingen, hvor man kan være med til at præge festivalens
fremtid, siger Kim.

Vi du eller din forening være frivillig på Midtfyns Festival, så skriv til kk@midtfynsfestival.dk

