Kulturmødet Mors – Information for aktører
Aktørområdet på Gasværksvej

Introduktion:
Kulturmødet tilbyder i begrænset omfang stadepladser i et aktørområde. Stadepladserne er egnet til
interesseorganisationer, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mm., som
gerne vil være repræsenteret ved Kulturmødet. Betingelse for at kunne få en stadeplads er, at
organisationen bag og eventuelle aktiviteter relaterer sig til kunst og kultur og gerne tager stilling til
Kulturmødets overordnede tema. Vi anbefaler, at der er oplevelser/aktiviteter forbundet med din stand.
Kulturmødet finder sted fra torsdag den 23.8. kl. 14.00 til lørdag den 25.8.2017 kl. 14.00.

Hvad skal jeg gøre?
Vi modtager gerne en kort beskrivelse af indholdet af din stand/aktivitet løbende eller senest den
15.5.2018. Fordelingen af pladserne bliver foretaget ud fra, at standene bidrager til forskellighed og til at
skabe et Ved stor efterspørgsel efter pladser vil der blive lagt vægt på, at standene bidrager til at skabe et
levende Kulturmøde med kant.

Priser og praktisk information:
Arealleje dækker lejen af et bestemt område, administrationsomkostninger og renovation. Desuden vil man
indgå i programmateriale under ”Dem kan du møde….”.
Areallejen indbefatter ingen overdækning/udstyr, dvs. at I selv skal medbringe telt/stand/udstyr eller
bestille telt/udstyr/el efter nærmere aftale. Det er ikke tilladt, at sælge mad/drikkevarer fra standene. Evt.
udlevering af smagsprøver skal aftales med Kulturmødet.
Vi anbefaler, at I indtænker en inspirerende udsmykning af jeres stand.
Alle priser er eks. moms.

Arealleje:
3m x 3m

kr. 4000,-

3m x 6m

kr. 6000,-

Ekstra m2 og andre mål ifølge aftale. Benyttelse af pladsen udenfor det lejede areal skal aftales nærmere.
For organisationer uden økonomisk mulighed kan der i enkeltstående tilfælde drøftes særlige muligheder.

El:
Elpakke 1:

1 stik 230 V – kapacitet til f.eks. 1 mobiltelefonlader og 2 pc’er

Elpakke 2:

1 stik 230 V – kapacitet til f.eks. et lille lydanlæg, en fladskærm,
lyskæder, og 2-3 pc’er

kr. 1000,-

kr. 1500,-

Husk forlængerledninger!

Telt:
Teltpakke 1: Telt 3 m x 3 m uden gulv (underlaget er asfalt) inkl. loftslys og 1 bord og 2 stole
kr. 5000,Teltpakke 2: Telt 3 m x 6 m uden gulv (underlaget er asfalt) inkl. loftslys og 2 borde og 4 stole
kr. 8000,Disse telte er certificeret og ved at benytte disse telte er alle nødvendige tilladelser på plads.
Egne telte og konstruktioner: I må gerne opstille eget telt/konstruktion. Vigtigt er bare, at det er aftalt med
Kulturmødet. Samtidig skal I sikre, at jeres telt/konstruktion er korrekt sikret ift. certificering eller godkendt
byggetilladelse, at det er forsikret og at I tager hensyn til belægningen, f.eks. ingen pløkker i asfalt. Jeres
telt/stand/konstruktion skal godkendes. Hvis der kræves byggetilladelse skal der påregnes et gebyr. For
spørgsmål, om byggetilladelse er nødvendigt og for at få godkendelse/byggetilladelse kontakt Ketty Doll
Overgaard tlf. 99707055 kdo@morsoe.dk

Aktiviteter med lyd
Aktiviteter, som kan medføre lydgener for andre nærtliggende aktiviteter, skal aftales og koordineres med
Kulturmødet på forhånd – og senest inden 15.6.2018.

Opstilling/Nedtagning af standene – kørsel på området
Opstilling er muligt fra onsdag den 22.8.2018 kl. 9.00.
Standene skal være færdige opstillet inden torsdag den 23.8.2018 kl. 12.00. Nedtagning af standene må
ikke påbegyndes før lørdag den 25.8.2018 kl. 14.00.
Adgangsvejen til aktiviteterne/stadepladserne er lukket for trafik fra torsdag den 23.8.2018 kl. 8.00 til
lørdag den 25.8.2018 kl. 14.00. Hvis der er behov for kørsel til området efter at vejen er blevet lukket,
kræver det en særtilladelse for kørsel. Parkering er udenfor området.
Kontakt ang. kørselstilladelse ifm. standopstilling (transport af tung udstyr) i perioden torsdag den
23.8.2018 kl.8.00-12.00:
Solvej Boltz sbo@morsoe.dk tlf. 99707032 senest den 1.8.2018.

Syn af telte/stande
Alle stande skal overholde brandmyndighedernes krav. Besigtigelse af bygge- og brandmyndigheder foregår
i perioden fra onsdag den 22.8.2018 kl. 12.00 til torsdag den 23.8.2018 kl. 12.00.
Alt åben ild er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt, at lægge/ophænge brochurer/plakater/merchandise udenfor din stand.

Åbningstider
Standene skal som minimum være bemandet i perioden:
Torsdag den 23.8.2018 kl. 13.30-20.00
Fredag den 24.8.2018 kl. 09.00-20.00
Lørdag den 25.8.2018 kl. 09.00-14.00

Mad og drikkvarer
Der kan købes frokostretter og aftensmadretter (kr. 100,-) samt sandwich (kr. 50,-) og drikkevarer i
Regional Madkulturs telt på KulturPladsen. I caféen kan der købes morgenmad (kr. 40,-), kaffe, kager mm.
Der må selvfølgelig gerne medbringes forplejning til eget forbrug.

Renovation
Der er opstillet affaldsbeholdere i hele området, som I bedes benytte. De tømmes løbende.

Vagtordning
Der er rundering af vagter om natten. Vi hæfter ikke for beskadigelse/tyveri. Værdifuldt udstyr bedes blive
låst ind eller medtaget.

Force Majeure
Kulturmødet kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for force majeure situationer f.eks. pga. vejret. Udgifter til
standen refunderes ikke.

Kontakt til Kulturmødet
Alle spørgsmål vedr. standene:
Simon Cens tlf. 60618576, scj@morsoe.dk

Kulturmødet Mors
Tilmeldingsskema for aktører
Aktørens navn og adresse (husk faktureringsadresse samt CVR, CPR el. EAN nr.):

Kort beskrivelse af indholdet af standen/aktiviteten:
(Stadepladserne er egnet til interesseorganisationer, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner,
kulturinstitutioner mm., som gerne vil være repræsenteret ved Kulturmødet. Betingelse for at kunne få en
stadeplads er, at organisationen bag og eventuelle aktiviteter relaterer sig til kunst og kultur og gerne tager
stilling til Kulturmødets overordnede tema, som i år er ”At bygge bro”. Vi anbefaler, at der er oplevelser/
aktiviteter forbundet med din stand. Der bliver lagt vægt på, at standene bidrager til forskellighed og til at
skabe et levende Kulturmøde med kant.)

Kort tekst til offentliggørelse i Kulturmødets materiale under ”Dem kan du møde…..” (max. 200 anslag)

Sæt kryds:
Arealleje:

3x3m

3x6m

El:

 Elpakke 1

 Elpakke 2

Telt:

 Teltpakke 1

 Teltpakke 2

Andet ifølge aftale: …………………………………………………………..

Har du ikke købt en teltpakke, beskriv din stand her f.eks. jeg medbringer eget telt eller min stand er en
campingvogn osv.:

Kontaktperson, navn, mail, tlf.:

Kontaktperson på din stand under Kulturmødet, navn og mobil:

Dato:

Underskrift:

For yderligere information kontakt Simon Cens tlf. 40440244 nod@morsoe.dk
For praktiske spørgsmål ang. el, telt mm. kontakt Simon Cens tlf. 60618576, scj@morsoe.dk eller Solvej
Boltz tlf. 51421470 sbo@morsoe.dk
For yderligere informationer: Link til pdf

