Events på Frederiksberg
På Frederiksberg prioriterer vi de markante og profilerende events med fokus på kvalitet og
mangfoldighed. Det værende sig store, folkelige arrangementer, - men i lige så høj grad de smalle og
mere nicheprægede events.
Fælles for events på Frederiksberg er, at de er med til at udfolde byens unikke muligheder og særlige
stemning. Frederiksberg er en del af hovedstaden, men alligevel helt sin egen - en by i byen. Events kan
være engangsbegivenheder eller være årligt tilbagevendende arrangementer.
Det er vigtigt, at events på Frederiksberg giver værdi til den enkelte deltager, og at deltagelsen er med til
at styrke den enkeltes sociale kompetencer og samtidig tilbyder nye fællesskaber.
Derudover prioriterer vi events, som profilerer Frederiksberg som destination og som har relevans ud
over byens grænser.
Events på Frederiksberg rummer en bred vifte af genrer og udtryk; som f.eks. idrætsbegivenheder,
koncerter, markeder, madfestivaler, gadefester, teater- og filmoplevelser og kunst.

Visioner
Vores arbejde med events bygger overordnet på Kultur- og Fritidspolitikkens to visioner:
1. Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil.
2. Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig.

Sådan arbejder vi med events:
For at understøtte de to visioner har vi en række ambitioner og arbejdsprincipper for events på
Frederiksberg:
-

-

-

-

Vi har fokus på events, som bygger på en stærk faglighed og på koblingen til Frederiksberg.
Events, som i høj grad skriver sig ind i den frederiksbergske virkelighed og tilbyder
’skræddersyede’ oplevelser, som er med til at styrke byens stærke profil.
Vi understøtter events som styrker en bred tilgængelighed, og som arbejder med samskabelse,
nye målgrupper og samarbejdsformer - enten i selve planlægningen af en event, i udførelsen
eller i deltagelsen - og derved udvikler tilbud og rammer, som er vedkommende for flere.
Vi lægger vægt på lokalt ejerskab og forankring af events, f.eks. ved tilknytning af lokale frivillige,
institutioner og erhvervsliv, og ved at inspirere til at eksisterende events spredes via sideevents
drevet af lokale initiativtagere.
Vi har en nysgerrig og tillidsfuld tilgang til eventlivet og er løbende i dialog med eventmagere for
at kunne forbedre arbejdsgange og kommunikation.
Vi prioriterer at evaluere på de gennemførte arrangementer for at kunne bringe gode erfaringer
videre f.eks. i vores arrangørguide.
Vi efterstræber, at eventmagere oplever Frederiksberg som en nem by at afholde events i, og at
dialog med forvaltningen er enkel.

Typer af roller
Frederiksberg Kommune har forskellige roller i forhold til de mange events, som afholdes i byen.
Arrangør: Kommunens egne events
Her er det kommunen som er arrangør, der planlægger og afvikler begivenheden, ofte i samskabelse
med byens aktører og institutioner.
Støttegiver: Events, hvor kommunen yder økonomisk støtte
Mange eventarrangører modtager støtte fra kommunens kulturpuljer til afviklingen af deres events.
Rådgiver/myndighed: Events, hvor kommunen yder sparring, rådgivning eller giver tilladelser
Kommunen er i dialog med mange eventarrangører på Frederiksberg i forbindelse med projektsparring,
indhentning af tilladelser, rådgivning om tilgængelighed, støjforhold og affaldshåndtering.
Events, hvor kommunen ikke er involveret
Mange events på Frederiksberg gennemføres uden behov for økonomi, tilladelser eller sparring fra
kommunen.
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