HUSKELISTE
Har Kulturnatt fått tilstrekkelig med
informasjon om ditt arrangement?
Det er viktig at det som formidles til
publikum er korrekt informasjon.

Har du naboer?
Skal arrangementet ditt ha mye lyd
anbefaler vi å sende ut en nabovarsel
til dine nærmeste naboer.

Har du satt deg inn i Kulturnatt sine
rammer og vilkår for deltagelse?
(Se egen link i mailen).

Universell utforming
Er arrangementsområdet eller aktiviteten
tilpasset de med funksjonsnedsettelse;
(hørsel, syn, bevegelse)?

Markedsføring
Har du gjort egne tiltak for å
markedsføre ditt arrangement?
TRDevents.no
Er ditt rrangement 100% oppdatert
og korrekt på TRDevents.no?
Sikkerhet
Har du satt deg inn i sikkerheten på eget
arrangement? Se neste side.
Kontakt Kulturnatt oppstå en ulykke
eller arrangementet blir avlyst/avbrutt.
Tlf: 917 38 857 / 936 54 571
mail: kulturnatt@midtbyen.no

Finner publikum arrangementet ditt?
Er beach-flagget synlig for publikum og
henger det arrangørplakter synlig med
tittel og tidspunkt?
Det lille ekstra
Lag stemning med enkel dekor; lys, fakler,
lenker, lamper, paraplyer, sittegrupper,
tepper, kaffeservering o.l.
Har du invitert venner?
Inviter venner og bekjente til å besøke
dere på Kulturnatt!
Fotografering
Har du noen til å ta bilder? Det er flott å
kunne dele i sosiale medier i etterkant og
til å bruke igjen neste år.
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SIKKERHET
Som arrangør er du ansvarlig for sikkerheten til
publikum på ditt arrangement. Det er viktig å
tilrettelegger for en trygg og god opplevelse for
besøkende. Men hvis uhellet først er ute, er det
til stor hjelp å ha gjennomført en risikoanalyse,
på potensielle hendelser som kan oppstå.
Nedenfor er eksempler på hendelser
som kan oppstå:

1. Er det mulig at noen av disse punktene kan
oppstå og hva er årsaken til det?
2. Hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer?
-Forebyggende og skadebegrensende tiltak.
3. Hvis det likevel skjer, hva gjør vi da?
-Skadereduserende tiltak
Husk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vær og vind - ødeleggelser
Mye nedbør
Evakuering
Overbelastning på besøkskapasitet
Brann på området
Brann i tilleggende områder/bygg
Teltkolaps
Personskade - liten
Personskade - større
Akutt matforgiftning
Rus/psykotiske personer
Bortkomne barn/foresatte
Uønskede personer på scenen.
Stort press mot scenen
Svinn - tyveri
Hærverk
Strømbrudd

• Se til at rømningsveier aldri blokkeres.
• Se til at lamper og lyskastere har tilstrekkelig
rom i forhold til den varmeutvikling og brannfare disse medfører.
• Kontroller at strømkapasiteten på lyd- og
lysutstyr er tilstrekkelig.
• Se til at slokkeutstyr og manuelle meldere
ikke blokkeres.

Alle alvorlige hendelser skal rapporteres
til Kulturnatt så raskt som mulig.
Tlf/SMS: 91738857/ 936 54 571
kulturnatt@midtbyen.no

