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Overordnet konceptbeskrivelse 

KOLD Festival er en ny musikfestival i Kolding, som afholdes torsdag-lørdag, den 3 - 5 

februar i 2022, i tidsrummet 17.00-22.00 hver dag. Det er en festival med et skarpt, profileret 

udtryk målrettet den unge målgruppe i alderen fra 18-30 år i Kolding og omegn. Den bliver 

skabt og afviklet med en række samarbejdspartnere fra Kolding; Kolding Egnsteater, 

CityKolding, Slicetown, IBA, Jazz i Trekanten, Godset/Rock’n’House, Kolding Bibliotek, 

Hansenberg, TV SYD, Kolding Klimaråd (Green Kolding), Kolding Ungdomsråd og Kolding 

Kommune.  

- Undersøge muligheden for om Ungdomsskolen også vil være?  

  

KOLD Festival er en blanding af koncerter på alternative, opståede spillesteder samt 

atmosfæreskabende oplevelser på en rute i bymidten, som binder hele oplevelsen sammen. 

Man skal kunne gå på opdagelse i musikken, få en masse kunstneriske oplevelser og 

samtidig få viden og forståelse inden for nutidens trend omkring bæredygtighed.  

 

Festivalen skal rumme en god blanding af æstetik og attitude – og det skal emme af 

COOLNESS. Samtidig vil bæredygtighed også være en central del af konceptet og 

afviklingen. Vi vil opsætte nogle principper for hvordan vi afvikler på en bæredygtig måde og 

det skal de forskellige samarbejdspartnere committe sig til. 

 

Der er udvalgt følgende steder som alternative spillesteder: 

 

▪ Kolding egnsteater med 2 spillesteder - Foyer og Sal. (pop/rock). Det røde univers. 

▪ Kolding Bibliotek med 2 spillesteder - Bryggeriet i kælderen og Torvet på stueplan. 

(Bryggeriet er KUN med kvindelige artister, inklusiv talks og Torvet vil være blandet 

genrer). Det gul/orange univers 

▪ Banegårdspladsen med Hexadome, som er placeret ude foran Banegårdens ind- og 

udgang. (Blandet genrer). Multicolor univers. 

▪ Det gamle Posthus (jazz genren). Det blå univers. 

 

På selve ruten mellem spillesteder vil der være atmosfæreskabende oplevelser i form af 

lysinstallationer, kunstinstallationer med bæredygtighed og andet mindre scenografi, som 

alle har en direkte reference til KOLDs identitet og ønskede udtryk. 
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KOLDs identitet 

Moodboard – direkte fra IBA konceptbeskrivelse 
Det bliver de kolde, blålige nuancer, som kommer til at dominere den visuelle identitet for 

KOLD Festival. Men for at bringe kontrast og varme ind, tilføjes der varme farver, i form af 

rød, gul og orange. Disse farver skal symbolisere glæden og fællesskabet, som man normalt 

forbinder med sommerfestivaler. Derudover vil vi på udvalgte lokationer skabe brud med den 

visuelle identitet ved at tilføje multicolor til farvepaletten. Multicolor er perfekt at bruge for at 

understøtte de forskellige musikgenrer på de udvalgte spillesteder, men nærmere forklaring 

af hvordan de præcist kommer i spil, følger senere i konceptbeskrivelsen. 

 

Nedenfor kan de tre moodboards ses, samt farvepaletten med farvekoder. 
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Rutebeskrivelse – spillesteder og atmosfæreskabende 

oplevelser 
 

Ruten går fra Kolding Egnsteater (første spillested med to scener) og nedad Jernbanegade 

til Banegårdspladsen, hvor Hexadome-teltet er placeret andet spillested). Herfra kan man gå 

enten til det gamle Posthus (tredje spillested) eller hen til biblioteket (fjerde spillested). Ved 

Banegårdspladsen vil der også blive opsat foodtrucks med lokale leverandører. 

 

Vi overvejer at lade ruten fortsætte nedad den anden del af Jernbanegade, for at have mere 

plads til kunstinstallationer og for at midtbyen bliver bedre inddraget i eventet. Dette skal 

drøftes med bl.a. CityKolding for at sikre synergi mellem deres aktiviteter under KOLD og 

KOLDs overordnede vision og identitet. 
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Pladskort og Flowplaner 

Flowplan af ruten 

Hvis der stadig er corona-restriktioner, som skal overholdes ift. events, har vi lavet en 

flowplan over ruten og hvordan vi tænker at skulle guide publikum rundt, så vi undgår for 

mange forsamlet rundt på ruten. Det er en afgørende faktor rent sikkerhedsmæssigt at sikre 

et godt flow på hele ruten. Flowplanen giver et overblik over hvilke retninger deltagerne skal 

gå i. 

 
Pilene viser hvilken vej vi gerne vil have deltagerne til at gå i. For at få deltagerne til at følge 

flowet, skal der;  

1. Være markeringer/pile i jorden, hvilket bliver lavet ud fra en skabelon af KOLD logo, 

sprayet med stencils.  

2. Skilte med information og retningsbestemt. 

3. Frivillige, som guider publikum.   
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Flow ved egnsteatret 

Vi tænker ikke at det er et problem at få folk ind, fordi der vil være nogle, som kommer 20 

minutter før og andre, som vil komme 10 minutter før osv. Dette vil give plads og et stille flow 

til at guide folk på plads inden koncertstart.  

Når folk skal ud efter en koncert, er det purser’s job at gene folk ud en række af gangen, 

startende med de rækker tættest på døren. På den måde får vi skabt et flow udenfor, uden 

al for store menneske ophobninger.  
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Flow i Jernbanegade 

Fortovet på modsatte side af Netto, skal benyttes når man skal mod egnsteatret. Går man 

denne vej, vil skiltene vise mod egnsteatret. Samme fortov som Netto, skal benyttes når man 

skal mod banegårdspladsen, hexadome, posthuset, biblioteket og toiletter. Skiltene på 

denne side vil vise mod disse.  

 

 

Flow ved banegårdens p-plads(madvogne) 

Her er det planen at der skal stå lokale madboder/vogne med to-go mad. To-go mad gør det 

nemt for deltagerne og skaber ingen længerevarende samling af folk ét sted - der er flow.   
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Flow ved Hexadome 

Fra banegårdspladsens parkeringsplads, hvor madboderne skal stå, går man imod selve 

banegårdspladsen, hvor Hexadome befinder sig. Her er det vigtigt at få guidet deltagerne ind 

mod venstre - ind i Hexadome teltet eller mod højre som fører mod posthuset.  

 

 

 
 

 

Flow ved posthuset 

Ved Posthuset skal der gøres opmærksom på at når man kommer ud derfra skal man mod 

højre. Der skal være en klar forståelse/guidance for deltagerne at den eneste vej frem, er 

mod højre. Ude foran posthuset er der en stenskulptur med vand i - deltager som skal ind i 

posthuset skal gå højre om den for at komme ind til posthuset og deltager som er på vej ud, 

skal også gå højre om den og på den måde, forhåbentlig få øje på solsejlene som drager 

dem.  
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Flow ved toiletterne 

På vej mod biblioteket, er der mulighed for en tissepause, da toiletvognene er placeret 

mellem biblioteket og posthuset. Der vil være skiltning, som guider og demonstrere dette.  

Der opsættes to toiletvogne - den ene til publikum i Hexadome-telt og den anden til 

produktion og artister.  

 

Flow ved Biblioteket 

Her er tankerne at dem, som kommer nede fra posthuset af og skal ind på biblioteket, holder 

mod højre (mod hotellet og biblioteket) og bruger så svingdøren som indgang.  

Dem, som kommer inde fra biblioteket af, skal bruge nøddøren som udgang (ved siden af 

svingdøren). De skal herefter guides mod venstre, ned mod hexadome og posthuset igen og 

holde til højre (mod sneglen).  
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Flow ved Slotsalle 

Her skal vi guide publikum to veje, på et bredt stykke, så her er både skilt og pile tæt ved.  

 
 

 

Note. Ved hvert spillested, kommer der til at være et skilt/en markering, som fortæller hvilket 

spillested man er ved.  
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Skilte på Ruten 

  
 

Den vigtigste tanke er, at det er bæredygtige materiale, som er genbrugsmaterialer i dette 

tilfælde. Disse skal laves af Hansenberg. 

 

Afspærring på ruten 

Afspærring skal ske fra indkørslen til Slotsallé (v. Fredericiagade), forbi “sneglen”, ned til p-

pladsen foran Saxildhus og videre op ad Jernbanegade til nummer 40 (Bella Italia). Samt fra 

krydset på Mazantigade ned til p-pladsen foran Hotel Kolding, da p-pladsen er inddraget til 

eventområde. Se billede nedenfor. 

Afspærringen stopper ved Bella Italia for at p-pladsen bag bygningen fortsat kan benyttes. 

Kommunens Vej og Parkafdeling skal informeres om afspærring af både gaderne og p-

pladsen ved biblioteket, ved Saxildhus og foran Hotel Kolding. 

 

Afspærringerne skal være bemandede, så de kan fjernes i tilfælde af, at udrykningskøretøjer 

skal passere. Ligeledes skal brandvejen (Jernbanegade) holdes fri på hele strækningen (3 

meter i bredden). 

P-pladsen bag Jernbanegade 40-48 har normalvis opdelt ind- og udkørsel, men da den 

normale udkørsel er lukket på grund af afspærring, kan bemandingen ved spærringen 

hjælpe med at dirigere biler ind og ud af indkørslen ved nummer 40 (Bella Italia) 

 

Kan p-pladsen bag posthuset benyttes som alternativ i disse dage? Kontakt Vej og Park og 

hør nærmere.  

Skiltning/varsling om afspærring i de tre dage skal ske i god tid.  
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Ruten - Scenografi og produktion 

Jernbanegade - scenografi 

Elementer 

● Kunstinstallationer om bæredygtighed i samarbejde med Kulturlogen, Designskolen 

og Hansenberg 

○ Der afholdes i foråret workshop, hvor der braines i samarbejde med Stella, 

biblioteket, Designskolen, Kulturlogen. 

○ Tidligere idéer: 

■ 6 (afhængigt af antal kunstnere) klynger af 3 spånplader på 240*120, 

200*120 og 160*100. 

● Spraymaling: Link 

● Kunstnere fra Kulturlogen: Kontakt etableret med Lars 

Skouboe: larsskouboe@gmail.com 

○ Snak med Peberman - han kender også en masse 

● Opslag på sociale medier til at få inputs fra publikum (om 

bæredygtighed), som så danner grund for kunstnernes motiver 

● Lyssætning på træer 

○ 9 træer langs Jernbanegade 

● Logoer som ruteguide  

○ Stencil: Snak med Poul Andreassen v/ Wika Group (Kender Jesper 

Rothmann) - når tiden nærmer sig, vil han gerne give et tilbud 

■ Telefon: 40681800 

○ Kridtspraymaling: Link 

● Programmering af lygtepælenes lys  

○ Kontakt Kim Bauenhøj Jensen: kbaj@kolding.dk 

Produktion 

 

https://tapet-maling.dk/spraymaling/spraymaling-i-ral-farver.html?gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IyRzFSDsaeUB6DWwA8pDuvNFW87S7M4li9YFrpgA1VdSWPvjMuBq48hoCi6IQAvD_BwE
https://www.skabemere.dk/spraymaling-montana-chalk-400-ml?aref=ref-adwords_agid-101800054232_cid-10102600077_mt-_ntw-g_crid-436420011060_kw-_pl-_prm1-_prm2-_ai-_ap-_dv-c_dvm-_fid-_pla-296805220494&gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm__e7fA_MoPbQOTyle0ao9D5PmlXT68Pkwg9-LF06k6KigpCD-O9SUhoC7q8QAvD_BwE&var=75675
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Banegårdspladsen / Bibliotekspladsen - scenografi 

Elementer 

● Lyssætning på træer 

○ 34 træer i alt 

■ 11 foran Posthuset 

■ 5 ved foodtrucks 

■ 11 ved toiletter + container 

■ 7 ved grønt område bag headome 

● Lysshow ved Biblioteket (Måske?) 

● Solsejl 

○ 7 stk. 

○ størrelse 

○ Vej og park hjælper med opsætning med lift 

(Villsen har kontakt til dem). 

● Stort KOLD skilt 

○ Ca. 2,5 meter lang trækonstruktion       -------> 

○ arbejde med Hansenberg: Design, størrelse, 

aftale 

 

Produktion 
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Koldings Egnsteater - Scenografi og produktion 

Scenografi 

Temaet på egnsteatret er ‘rød’ og den generelle udsmykning og lyssætning skal holdes i 

røde farver. 

 

For alle spillesteder går det igen, at der skal ophænges hvad der refereres til som ‘lamper’. 

Læs under bæredygtighed, hvad der her tænkes - der skal laves en bæredygtig løsning. 

 

Foyerscenen 

● 10-12 røde lamper i store størrelser på scenen 

 

Salen 

● 8-10 røde lamper i store størrelser på scenen 

 

 

 

 

Produktion 

Lys 

Al lysdesign skal aftales i samarbejde med Egnsteatret teknikere + Rasmus fra Godset - det 

gælder både scenografi-lys og scene-lys. 

 

PA 

Der bruges inhouse PA. Gennemgå PA med Mazur / Godsets teknikere om der evt. skal 

lejes ekstra ind. Mazur er hyret ind til at afvikle PA på Biblioteket og i Hexadome. Her aftaler 

han selv PA med de forskellige artister - gør evt. det samme på Egnsteatret. 
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Pladsindretning 

 
 

 

 
  

 

  

Toiletter og Bar 

Kolding Egnsteatret har toiletter, der kan benyttes, ligesom de også vil holde baren åben for 

KOLDs publikum. 
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Kolding Bibliotek - Scenografi og produktion 

Scenografi 

Temaet på biblioteket er ‘gult/orange’ og den generelle udsmykning/lyssætning skal holdes i 

disse farver. 

 

På torvet: 

● 3 gule/orange solsejl hængende over det store rum - fæstnet til rækværket på 1. sal. 

○ Mål skal fastsættes efter konkrete mål 

○ For praktisk om solsejl, se Banegårdspladsens scenografi 

● Gule lamper i forskellige størrelser hængende på scenen og fra rækværket på 1. sal 

rundt i hjørnerne ved scenen. 

○ 10 lamper i store størrelser på scenen 

○ 20 lamper i mindre størrelser langs rækværk 

 

På Bryggeriet: 

● Gule lamper på scenen i forskellige størrelser. 

○ 10 lamper i store størrelser på scenen 

 

 

Praktisk - torsdag biblioteket 

Biblioteket er åbent for offentligheden om torsdagen. Derfor kan vi ikke lukke af for borgere 

og lave entré med billetter til Torvet. Som løsning er det planen at booke Cargo Tracks til 

torvet, som gratis åbningskoncerter for alle interesserede.  

Bryggeriet vil dog have billettering.  

 

Produktion 

Lys 

Al lysdesign skal aftales i samarbejde med Egnsteatret teknikere + Rasmus fra Godset - det 

gælder både scenografi-lys og scene-lys. 

 

PA 

Mazur er hyret til at sørge for lyd. De sørger selv for folk til afvikling og sørger selv for at tage 

kontakt til artister i forbindelse med tech riders og lignende.  

Tilbud er modtaget fra Mazur - se bilag. 
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Pladsindretning 
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Hexadome - Scenografi og produktion 

Scenografi 

Temaet i Hexadome er multicolor og den generelle udsmykning og lyssætning skal holdes i 

multicolor farver. I loftet af telte skal der hænge en masse lamper i forskellige farver. 

 

● 30-40 lamper i loftet i forskellige mindre størrelse 

● 10-12 lamper i store størrelser på scenen 

 

Produktion 

Strøm 

Strøm forefindes tre forskellige steder på og omkring Banegårdspladsen, hvorfra der kan 

trækkes forskellige stik. Jansson El (afdelingsleder Christian Møller, cmm@jansson.dk) kan 

kontaktes hvis der skal laves ekstra strømtavler. 

 

 

Info til borgere 

Der kan sendes brev ud via e-Boks. Dette skal overvejes til både borgere, hoteller og 

virksomheder. Kontakt sekretariatet i kommunens By- og Udviklingsforvaltning. De kan 

udsende post.  

  

Tilladelser 

Teltet Hexadome inkl. backstage telt (Ca. 250 kvm. total) er certificeret og pladsmæssigt 

under grænsen for hvornår man skal søge byggetilladelser. Så længe publikumskapaciteten 

ikke overgår 149 personer, kræver det ingen særlig brandtilladelse. Scenegulvet kræver 

heller ingen yderligere tilladelse så længe højden ikke overgår 1m. 
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Pladsindretning 

 

  

Trafik 

Busser: Kontakt Karina Mortensen, moka@kolding.dk, 79791426. Hun er trafikplanlægger i 

kommunens Vej og Park-afdeling. Hun tager kontakten videre til Sydtrafik. 

  

Taxa: Ny taxaholdeplads aftales direkte med TaxaSyd. Der skal overvejes at lave en 

midlertidig taxa-holdeplads hvis den almindelige spærres, så f.eks. 7-Eleven ved hvor de 

skal sende folk hen. Den nye placering skal godkendes af Trafik-afdelingen for god ordens 

skyld. 

  

Lys 

Al lysdesign skal aftales i samarbejde med Egnsteatret teknikere + Rasmus fra Godset - det 

gælder både scenografi-lys og scene-lys. 

 

PA 

Franz Mazur er hyret til at afvikle lyd. Franz står selv for at aftale teknik med de forskellige 

artister. Han har modtaget tegninger over strømudtag på pladsen. 

Tilbud er modtaget - se bilag 
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Afspærring og vagter 

Området omkring Hexadome skal afspærres og holdes vagt ved når der ikke er koncerter. 

Området vil også være afspærret på spilletidspunkterne så ikke-betalende ikke kan komme 

ind. Der skal hyres vagter ind til alle dage. Kontakt Ronni Larsen, Freelance Security, 

21946329, ronni@freelance-security.dk  

 

Bestilling af hegn til afspærring: ved SER hegn eller alternativt Delpin 

 

Container 

Der skal bestilles en 20-fods container til grej, der skal låses inde om natten. For bestilling af 

container:  

 

Toiletter 

Et par toiletvogne skal bestilles til at supplere de andre spillesteders toiletter. Disse placeres 

et hensigtsmæssigt sted på pladsen. Bestilles ved Jørgen, Astrup Udlejning, 21414539. 
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Det gamle Posthus - Scenografi og produktion 

Scenografi 

Jazz i Trekanten står selv for scenografi, men vi vil gerne være lidt inde over i deres 

planlægning for at se med til, at det kommer til at lægge i tråd med KOLDs overordnede 

tema. 

 

Produktion 

Vi afventer afklaring omkring hvem, der skal administrere bygningen efter opkøbet. Esben 

Westphal Bjerregård (juridisk sagsbehandler, esben@kolding.dk /79792474) holder os 

opdateret. Herefter skal der søges om tilladelse til at låne bygningen de pågældende datoer. 

  

Jazz i Trekanten står ellers for al planlægning med mindre de selv giver besked om andet. 

  

Lys 

Jazz i Trekanten 

  

PA 

Jazz i Trekanten 

  

Pladsindretning 

Jazz i trekanten 

  

Strøm 

Der er strøm i bygningen. Hvis ikke der er nok i de tilgængelige kontakter, kan der trækkes 

strøm fra Banegårdspladsen. Jansson El (afdelingsleder Christian Møller, cmm@jansson.dk) 

kan kontaktes hvis der skal laves ekstra strømtavler. 

  

Toiletter 

Der er toiletter i bygningen, som kan anvendes. 
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Booking og artister (program) 

Se bilag (program) 

 

Artister til scener - forslag i 2021: 

- Kolding Egnsteater, Foyer og Sal 

- Ganger, Ravi Kuma, Andreas Odbjerg, Zar Paulo, Uro, Emil Kruse 

- Kolding Bibliotek, Torvet og Bryggeriet 

- Moody, Faber, Pil, Bette, Greta, Rigmor, Animeax Animé, Aufori, Angående 

mig, IAMJJ 

- Hexadome 

- Bbybites, Aksglæde, Elo Kay, Alpas Ave, Tobias Rahim 

 

Billetsystem 

Claus er ved at udvikle hvordan vi kan håndtere billetsalg i livebackend.  

Vi har snakket om følgende mulighed for billetpakker: 

 

Mulighed 1: 1 A-koncert + 2 B-koncerter 200 kr. 

Mulighed 2: 3 B-koncerter 100 kr. 

Hvis der stadig er billetter til salg en uge før, 

sættes billetter til salg enkeltvis => 200 kr. for A-

koncert og 50 kr. for B-koncert  

 

COVID-19 

For opdaterede retningslinjer, se Kulturministeriets hjemmeside https://kum.dk/aktuelt/covid-

19/retningslinjer-for-genaabning 

 

Specifikke tiltag for Godset, efterår 2020: 

- Se drevet for retningslinjer til hver funktion 

 

Tilladelser 

Der skal indhentes følgende tilladelser: 

- Bevis for certificering af Hexadome. Kontakt Danskmobilscene.dk 

- Polititilladelse for afholdelse af offentligt arrangement: https://politi.dk/ansoeg-om-

tilladelse/begivenheder 

- Kommunal tilladelse for afholdelse af offentligt arrangement: Banegårdspladsen 

https://xform.oib.dk/?Xform=OA001&EntityCode=621&LoginType=NemLogin 

- Leje/reservere Det Gamle Posthus: (opkøbet er endnu så nyt, at posthuset ikke er på 

listen pr. 16/2/21) https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur/guide-til-

arrangorer/lan-eller-lej-et-lokale-til-kulturelle-formal/ 

- Bus- og taxaomlægning - se forklaring under Hexadome → produktion 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/begivenheder
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/begivenheder
https://xform.oib.dk/?Xform=OA001&EntityCode=621&LoginType=NemLogin
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur/guide-til-arrangorer/lan-eller-lej-et-lokale-til-kulturelle-formal/
https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur/guide-til-arrangorer/lan-eller-lej-et-lokale-til-kulturelle-formal/
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Sikkerhed 

Der skal udarbejdes en sikkerhedsplan til arrangementet.  

 

Bæredygtighed 

Planlægningsfasen 

KOLDs bæredygtighedsprofil skal tænkes ind i så mange elementer af festivalen som muligt. 

Derved skal der konstant lægges det bæredygtige perspektiv som et ‘benspænd’ i 

planlægningsfasen af festivalen. Det vil sige, at der skal stilles spørgsmål som: hvilke 

lyskilder bruger vi? Er der lokale leverandører, der kan erstatte større leverandører? Og så 

videre. 

 

KOLD har sat sig som mål at størstedelen af de indkøb, der bliver gjort er 

genbrugsmaterialer, som igen bliver genanvendt efter festivalen. Vi gør altså en aktiv indsats 

for kun at bruge genanvendelig materialer og formindske vores CO2 aftryk. Der skal laves 

en screening af alle indkøb og elementer sammen med Stella, hvor der stilles skarpt på, 

hvordan der kan tages bæredygtige valg og omstilles så mange indkøb og elementer som 

muligt.  

 

Screening-liste 

● Lyskilder (lys på scener og træer) 

● Pilene på vejen (vi bruger kridtspraymaling) 

● Kunstinstallationer (genbrugstræ og -materialer til produktion) 

● Solsejl (Tænk socialøkonomisk samarbejde om genbrugsstof og produktion) 

● Rispapirslamper (Evt. metalcirkler med genbrugsstof bundet omkring. Se nedenfor 

under socialøkonomiske samarbejder) 

● Diverse skilte (Se idéer til skilte under Rutebeskrivelse - skilte) 

● Tøj til frivillige (Kan socialøkonomisk virksomhed producere det/bruge tøjet bagefter, 

er der en virksomhed der har et overskudslager) 

● Affaldsløsning 

● Toiletvogne 

○ Toiletpapir 

● Foodtrucks 

○ Mad (socialøkonomiske og lokale samarbejder) 

○ Drikke 

○ Service 

 

Der skal laves samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i produktionen af så 

mange elementer som muligt. Stella har en lang liste af mulige samarbejdspartnere her. Det 

kan vi blive mere konkrete på efter screening og elementer. Eksempler: 

● Multifoods kan stå for salg af samosa’er fra foodtruck 

● Sheworks - får overskudstekstil fra Redux og syr det om 
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○ Kan vi lave et samarbejde om produktion af solsejl? 

○ Kan vi lave et samarbejde om at de får og genbruger frivillig T-shirts når vi er 

færdige? 

○ Kan de hjælpe med at lave alternativ til rispapirslamper: Det kunne være 

metalringe hvor der er bundet strimler af stof i forskellige farver på: 

■  
 

Afslutningsvis skal der tænkes i om KOLD festival kan agere test for, hvordan 

bæredygtighed bliver en essentiel spiller i eventsammenhæng i Kolding. Der kan 

eksempelvis blive behov for en evaluering af både den praktiske og formidlede 

bæredygtighed på festivalen for at komme frem til nogle konkrete læringer, der kan bruges 

videre i afviklingen af andre events i kommunen.  

Driftsfasen 

Under afviklingen er de væsentligste aspekter af den praktiske bæredygtighed 

affaldssortering og publikums adfærd. 

Affaldssortering 

På festivalen skal vi sørge for at muliggøre affaldssortering for publikum. Det involvere at 

opsætte 7 affaldssorteringsstationer på Banegårdspladsen. Det er ikke nødvendigt langs 

Jernbanegade, da der allerede er offentlige sorteringsstationer. Der skal være følgende 

sorteringer: 

 

● Glas 

● Metal 

● Papir 

● Plastik 

● Organisk 

● Restaffald 

 

Lars fra Vej og park sørger for at stille spande op, tømmer dem løbende og afhenter til slut. 

Han har stativer som vi kan beklæde med affalds-piktogrammer. 
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Placering af affaldsstationer:  

 
 

Stella står for at få afklaring på håndteringen af affaldet når det er ude af vores hænder. Det 

er et generelt problem ved afviklingen af diverse events i kommunen, at den efterfølgende 

håndtering af sorteret affald ikke er optimal.  

Publikumsadfærd 

KOLD ønsker at styre publikums adfærd mod sortere affald og bruge affaldsstationer. 

Derudover er det vores mål at skabe en festival der kan påvirke publikum efter festivalen på 

den måde, at den skal være en formidler der inspirerer til bæredygtige valg i hverdagen og 

oplyser om større klimamæssige problemstillinger og løsningsforslag. 

Det nye Center for Bæredygtighed 

Stella har lagt op til at der under festivalen vil være mulighed for aktivt at udnytte det nye 

Center for Bæredygtighed på Jernbanegade 3 som en venue for aktiviteter arrangeret af 

Stella og hendes team. De har naturligvis deres egen formidling på stedet og vil arrangere 

nogle aktiviteter i forbindelse med KOLD specifikt. Derudover kunne man forestille sig, at der 

blev arrangeret guidede ‘bæredygtighedstours’ på festivalen, hvor der bliver fortalt om 

festivalens indsatser, kunstinstallationer, Kolding kommunes bærdygtighedsindsatser og 

relationen til FNs verdensmål. 

 

I forbindelse med inddragelsen af Center for Bæredygtighed kunne det være en mulighed at 

lave en mindre udendørsscene nede ved den spanske trappe med gratis koncerter. Både for 

at trække folk derned og for at skabe en venue for Center for Bæredygtighed, hvor de kan 

lave aktiviteter. 
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Formidling 

Udover bibliotekets formidlingsarbejde er vi i dialog med Stella om andre initiativer der 

styrker formidlingen. Deri vil det nye Center for Bæredygtighed, som beskrevet, blive en del. 

‘Komtaineren’ kan også tages i brug og fungere som platform for formidlingen. 

 

Stella har kontakt til en række aktører i kommunen, som sidder som 

bæredygtighedskoordinatorer og vil fremlægge KOLD-casen for at lægge op til mulige 

samarbejder. Redux sidder som bæredygtighedskoordinator - her kunne ligge et spændende 

samarbejde. 

Bibliotekets formidling 

Biblioteket er i feb 2021 ikke fastlagt på et bestemt projekt til formidlingen af bæredygtighed 

ved KOLD 2022, men de har 10 projekter i støbeskeen, som der skal vælges imellem. De 

kommer formentligt til at showcase forskellige initiativer i løbet af året, men har også 

planlagt, at der kommer noget specifikt til KOLD festival. Der vil til ‘BærDet’ arrangement i 

marts blive snakket om KOLD som case. 

 

Biblioteket har booket 3 bærdygtighedstalks til KOLD 2022. 

 

Der er løbende kontakt med updates. 

Kunstinstallationer langs Jernbanegade 

Som led i formidlingen af bæredygtighed på festivalen vil vi lave en række kunstinstallationer 

i samarbejde med en række lokale institutioner. Tanken er at udvikle 6 installationer der 

placeres langs Jernbanegade og som hver især repræsenterer et tema indenfor 

bæredygtighed. Det kunne oplagt være med udgangspunkt i Kolding kommunes 6 

bæredygtighedsindsatser. 

 

Stella kontakter professor på Designskolen for muligheden for samarbejde om et 

bæredygtighedsprojekt - dette følges der op på, således at der i foråret (når man igen må 

mødes) afholdes et arrangement for at samle og samarbejde om kunstinstallationerne ned 

langs Jernbanegade med eksempelvis Designskolen og Kulturlogen. Dette sker i 

samarbejde med biblioteket og Stella. 
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Foodtrucks + mad og drikke 

Når der udvælges foodtruck samarbejder skal vi lægge vægt på, at samarbejderne er 

bæredygtige. Det vil sige, at der skal vægtes socialøkonomiske samarbejdspartnere samt 

lokale partnere der i forvejen har et bæredygtigt produkt. Eksempler: 

● Multifoods (Stella har kontakt) 

● Breadtruck: hanne.thoegersen@cbppartner.dk 

○ Kan bage minipizzaer, pølsebrød, etc. 

○ Lokal virksomhed fra Vejle. 

● Snak også med Niclas fra Street Food Kolding om muligt samarbejde. Husk kriterier 

for overholdelse af bæredygtighed. Sophie Villsen, Niclas og jeg skal holde møde om 

samarbejde i løbet af marts / april 2021. 

 

Markedsføring 

Der udarbejdes en contentplan til KOLD i samarbejde med Signe fra Kolding Egnsteater.  

Se bilag. 

 

TV SYD 

Der er indgået et samarbejde med TV SYDs ungdomsredaktion, Schwung. 

Stefan Jørgensen er vores kontaktperson ved TV SYD. 

 

TV SYD vil gerne med KOLD indenfor følgende spor: 

- Reportage i flere “afsnit” af to-tre kernepersoner (unge), som arbejder med 

planlægningen og afviklingen af KOLD.  

- Portrætter af unge, eksempelvis fra Slicetown, Green Kolding, Kolding Ungdomsråd.  

- Portrætter af artister, gerne lokale. 

- Historier om KOLD generelt, gerne ud fra contentplan. 

 

Der skal castes personer til reportage- og portræt delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanne.thoegersen@cbppartner.dk


33 
 

Frivilligkoordinering 

Hvor kommer de frivillige fra? 

● Foreninger: Seest, Kolding Volleyball klub 

● MusikKolding frivillige 

● Godset frivillige: Jytte vil gerne sende besked ud 

● Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 

 

Frivillige på spillesteder: 

På de enkelte spillesteder vil graden af travlhed variere markant. Eksempelvis vil de frivillige 

på Bryggeriet have væsentligt mindre at lave end de frivillige på Egnsteatret. Derfor skal der 

tænkes i at der nogle steder skal være færre frivillige med flere ansvarsområder, så de ikke 

kommer til at kede sig. Samtidigt er det vigtigt, at det er praktisk muligt for den frivillige at 

udføre alle opgaver, og at de ikke bliver presset, fordi opgaverne kommer til at klumpe sig 

sammen på samme tid. 

 

Beskrivelse af enkelte opgaver: 

● Opsætning af pynt/scenografi  

○ Hjælper til op til festivalen med opsætning af pynt og scenografi på 

spillesteder og ruten. Afviklere har ansvar for uddelegering af de enkelte 

opgaver. Det drejer sig eks. om opsætning af rispapirslamper på spillesteder 

og spraymaling af logoer på ruten. 

● Opsætning af produktion 

○ Hjælper til inden festivalen med den tidlige opsætning af scener, lyd og lys på 

spillesteder og på ruten. De fungerer som assistance for de ansatte teknikere. 

● Nedtagning 

○ Nedtagningsfunktionen vil som regel ligge som en naturlig forlængelse af 

lørdagsvagten for de frivillige. Her drejer det sig om nedtagning af scenografi, 

assistance af teknikere samt generel oprydning af spillesteder og rute. 

● Teknikerassistance 

○ Teknisk support på spillesteder. Refererer til teknikere. Hjælpe med at få gear 

på og af scenen (load in/load out) 

● Klargøring 

○ Jævnlig rengøring og afspritning af toiletter. Opfyldning af toiletpapir og 

tømning af lady-bags 

○ Tømning af skraldespande. Generelt sørge for at spillesteder ser ordentlige 

ud 

● Afvikler 

○ Ansvar for spillested, frivillige, samarbejdspartnere + artister 

○ Får egen afviklerhåndbog (Tanya er i gang) 

● Catering af artister/backstage 

○ Sørger for at backstage er klar til modtagelse af artister med overholdes af 

riders. Sørger for mad og drikke til artister. Rengøring af backstage toiletter. 

● Dør/billet 

○ Tjekker biletter, sørger for at folk spritter hænder og at folk ikke klumper 

sammen før og efter billettjek 
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● Purser 

○ Sørger for at folk bevæger sig hensigtsmæssigt og med afstand ind og ud af 

spillesteder. Sørger for at alle sæder er fyldte. 

 

Se udførlig vagtplan for frivillige i separat excel-dokument. 

 

Der er brug for 56 frivillige og 9 afviklere på spillesteder. Derudover kommer der til at skulle 

bruges en håndfuld frivillige til kreativ opsætning inden festivalen. Dette bliver mere konkret 

når festivalen nærmer sig. Det kunne være Kolding Ungdomsråd eller en flok kreative 

studerende fra IBA 

Foreningsfrivillige på ruten 

Foreningsfrivillige hjælper til som guider rundt omkring på ruten og sørger for at folk 

bevæger sig rundt, som det er tænkt. De har også ansvar for at tømme skraldespande ind 

imellem samt sørge for at der ser ordentligt ud rundt omkring. De får et frivilligrum på 

biblioteket og refererer til afvikler på biblioteket. Runner på Torvet der er ansvarlig for at 

hente aftensmad til biblo-frivillige henter også aftensmad til foreningsfrivillige. 

 

Der er brug for i alt 36 foreningsfrivillige. Hør ved Seest og Volleyball klubben, når tiden 

nærmer sig. 

 

Nedenfor ses kort over, hvor de frivillige skal stå på ruten. De er placeret her, da det er de 

steder der forventes at blive knudepunkter, hvor folk kan komme til at klumpe sig sammen. 

De frivillige er parret sammen to og to, og der roteres ca. hver halve time.  
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Budget 

Se bilag 

 

Bylivspuljen - CityKolding og Kolding Egnsteater 

Der gives et beløb på 250.000 kr. til KOLD fra Bylivspuljen, som bliver fordelt ud på følgende 

poster: 

- 100.000 kr. til KOLD aktiviteter 

- 100.000 kr. til CityKolding aktiviteter under KOLD 

- 50.000 kr. til fælles markedsføring 

 

Der er fleksibilitet ift. at rykke lidt rundt på pengene hvis nu eksempelvis at der ikke skal 

bruges så meget på fælles markedsføring, men mere på aktiviteter under KOLD. Dette 

drøftes med Sophie Villsen. 

 

CityKolding aktiviteter under KOLD 

Nærmere info følger. 

 

Kolding Egnsteaters bidrag til KOLD 

Ift. lysdesign: 

- De bidrager med 1-2 mdn.’s mandetimer til udvikling, planlægning og afvikling af 

KOLD. Udviklingsarbejdet kan starte først i august 2021 og selve planlægningen fra 

midt oktober. Arbejdet kan fordeles over længere tid, så det samlet set passer med 

1-2 mdn. arbejde. 

- Under afvikling stiller de med produktionsleder/brandvagt, barchef + timeansatte til 

bar, eventminister til betjening af huset. Vi skal stille med 5-10 frivillige derudover. 
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Puljer / Fonde 

Plan A 

Spar Nord Fonden  

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, 
hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord 
Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker 
sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små, som store fællesskaber.  
Fonden har en uddelingspolitik, hvori der står nogle Impact principper, som vægtes højt i 
forbindelse med ansøgning - Fællesskaber, Bæredygtighed, Nyskabende, Viden & læring og 
Synlighed.  
 

I ansøgningen til Spar Nord Fonden skal der først og fremmest lægges vægt på et af KOLDs 
koncepter, som er at “KOLD er for de unge, skabt af unge”. Herunder er der tre 
fokusområder, som skal være omdrejningspunktet for ansøgningen; 
 

 

1. Borgerinddragelse 
2. Fællesskaber 
3. Frivillighed 

 

KOLD festival har nogle delprojekter, som kan høre under disse 3 fokusområder.  
 

KOLD har et projekt med kunstinstallationer, som skal være placeret langs Jernbanegade. 
Disse kunstinstallationer skal laves i fællesskab med uddannelsesinstitutioner og borgerne. 
Borgerne får mulighed for at være med til at besvare, hvad bæredygtighed er for dem, evt. 
“et klima i balance”, hvorefter det skal omsættes, formidles og udstilles. Dette er en opgave 
som Hansenberg, Designskolen og kulturlogen får i fællesskab. Designskolen og kulturlogen 
skal sammen på en workshop finde ud af hvordan de på bedste, og mest kreative måde, får 
borgernes meninger formidlet gennem kunst. Kunstinstallationerne skal herefter bygges af 
Hansenberg, så de kan stå selv og frit langs Jernbanegade. 6 kunstinstallationer skal stå 
langs Jernbanegade. Dette delprojekt passer direkte ind til borgerinddragelsen og 
fællesskabet, og som en bonus, er de materialer som Hansenberg bruger til at bygge 
kunstinstallationerne med genbrugstræ - så det passer også overens med bæredygtighed. 
Bæredygtighed er en af principperne, som Fonden har fokus på i deres uddelingspolitik.  
 

Et andet projekt er den generelle frivillighed i forbindelse med KOLD. Hvordan får KOLD 
aktiveret frivillige, som er inden for KOLDs målgruppe. Her snakker vi om, at der skal 
aktiveres unge mennesker, som i fællesskab med KOLD kan være med til både afvikling af 
festivalen, men også forberedelsen op til KOLD. Vi snakker ikke foreningsfrivillige, men 
lokale unge ildsjæle, som brænder for at være med til at støtte initiativet ved at skabe og 
afvikle KOLD. 
 

Et tredje projekt omhandler markedsføring og hvordan vi kan inddrage lokale, og dermed 
arbejde sammen om at skabe opmærksomhed omkring KOLD. Det omhandler hvordan vi 
kan benytte markedsføring til at skabe interesse for de lokale, for borgerne, for den unge, for 
interesserede frivillige. Markedsføring er vores mulighed for at skabe opmærksomhed og på 
den måde samle folk - til frivillige, til de lokale spisesteder, til de unge studerende og til 
mange andre. KOLD har blandt andet indgået et samarbejde med TV SYDs 
ungdomsredaktion, hvor der er fokus på hvordan det er at være ung i forbindelse med 
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aspekter inden for KOLD, såsom planlægningen og afviklingen. Slicetown vil også få en stor 
rolle i markedsføringen af KOLD via deres platform. 
 

Et fjerde projekt er at give lov til at andre samarbejdspartnere kan lave noget til KOLD. At de 
finder på noget, som passer ind i KOLD konceptet og så får de ellers frie tøjler til selv at 
arrangere noget. KOLD samarbejder med Kolding Ungdomsråd og Green Kolding, som 
kunne få lov til at afvikle deres egne aktiviteter til KOLD, hvilket kunne være, at de fik fat i et 
tomt butiksvindue, som de bruger til at skabe opmærksomhed på enten dem selv, et 
bæredygtigt aspekt eller andet, som relaterer til KOLD på den ene eller den anden måde. 
Det kunne være for at skabe opmærksomhed på unges trivsel i Kolding, unges syn på 
bæredygtighed med dabatter og talks eller måske et samlingssted for de unge under KOLDs 
afvikling. Ved at have et samarbejde med dem og give dem fri leg er KOLD med til at skabe 
et bredere lokalt fællesskab blandt de unge - Give mulighed for at skabe nyt netværk.    
 

Alle disse delprojekter har fokus på først og fremmest de unge og dernæst på 
borgerinddragelse, fællesskab og frivillighed. Vi tror på at disse delprojekter er med til at 
styrke sammenholdet i lokalsamfundet. Med dette fokus søger vi Spar Nord Fonden.  
 

Spar Nord Fonden har løbende ansøgningsfrist, men med en behandlingstid på 6 måneder, 
så hvis vi gerne vil have svar senest i december, skal ansøgningen sendes afsted i Juni 
måned. Ansøgningen skal ske gennem deres ansøgningssystem via deres hjemmeside.  
 

Statens Kunstfond 

Fonden er Danmarks største kunstfond og de støtter udviklingen af nyskabende idéer og 
kunstoplevelser af høj kvalitet. Statens Kunstfond har en bred vifte af tilskud, som man kan 
søge. Vi har valgt at søge det tilskud, som hedder “Koncertvirksomhed og musikfestivaler”, 
som er et tilskud til afholdelse af koncerter, musikfestivaler og til netværks spillesteder.  
 

I ansøgningen til tilskuddet “Koncertvirksomhed og musikfestivaler” skal der først og 
fremmest lægges vægt på helheden og konceptet af KOLD. Dernæst skal der være fokus på 
de 4 spillesteders universer, hvor både musikprofil og scenografi spiller en rolle for selve 
oplevelsen og nyskabelsen. En bonus er, at Statens Kunstfond i 2021 har fokus på at kunst 
og bæredygtighed går hånd i hånd, så derfor må det bæredygtige aspekt gerne forbindes 
med scenografien i ansøgningen.  
 

Det første som skal beskrives, er selve KOLD konceptet. “For de unge, skabt af de unge”, er 
KOLDs koncept, som skinner særligt igennem fællesskabet og frivilligheden, både i 
planlægning op til festivalen og selve afviklingen.   
 

KOLD er en vinterfestival, som opstod fordi man ønskede at sprede MusikKoldings 
aktiviteter ud over hele året, samt for at lave et nyt kulturtilbud målrettet de unge. Her er 
KOLD med til at få gang i kulturlivet om vinteren og samtidig udfordrer KOLD festivalformatet 
ved afholdelse om vinteren, men også ift. indhold, det samlede kunstneriske udtryk, samt 
benyttelsen af samskabelse og inddragelse. KOLD Festival er en blanding af koncerter på 
alternative, opståede spillesteder samt atmosfæreskabende oplevelser på en rute i 
bymidten, som binder hele oplevelsen sammen. Det er meningen at man skal gå på 
opdagelse i musikken, få en masse kunstneriske oplevelser og samtidig få viden og 
forståelse indenfor nutidens trend omkring bæredygtighed.  
 

Meningen med KOLD i forbindelse med musikken er, at præsentere et bredt program, så der 
er lidt til enhver smag. Der skal vækkes en nysgerrighed hos de unge. Kunsten skal være 
med til at skabe mere relation til musikken.  
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Det næste, som skal beskrives, er de 4 universer med hver deres musikprofil (genrer) og 
scenografi (det kunstneriske/æstetiske udtryk).  
 

Egnsteatret kommer til at være det røde univers med pop/rock genren. Udsmykning og 
lyssætning skal holdes i de røde farver og lamperne skal laves med bæredygtige tilgange i 
tankerne. Egnsteatret er med til at skabe en ny oplevelse for det gængse teaterpublikum - Et 
teater bliver gjort til et musikalsk univers, så det er endnu mere til fryd for både øjne og øre.  
 

Biblioteket kommer til at have det gule/orange univers på begge deres spillesteder. Det ene 
spillested er Bryggeriet og det andet er Torvet. Torvet kommer til at være en scene både til 
musik. Genren på torvet vil være blandet, dog med en start inden for hiphop og elektronisk 
musik i form af Cargo Tracks. Bryggeriet er også en del af biblioteket og kommer til at skille 
sig ud, da scenen kun vil blive betrådt af kvindelige artister. KOLD vil understøtte 
musikbranchens fokusområde om Diversitet i musikbranchen. Udsmykningen vil være et 
friskt gult og orange pust, bestående af solsejl og lamper. Solsejlene og lamperne laves med 
bæredygtige tiltag, i samarbejde med Redux og Sheworks. På biblioteket får man vakt 
nysgerrighed og skabt noget nyt, som publikum kan opleve.   
 

Banegårdspladsen kommer til at være et multicolor univers, igen blandet genrer - dog med 
mere gang i den. Der vil blive opsat et stort Hexadome telt midt på pladsen, som skal have 
lige så mange farver, som genrer. En udendørs scene i et kæmpe telt med en masse farver 
og en masse musik, som vil stimulere sanserne og skabe nysgerrighed. Lamperne inde i 
teltet vil være bæredygtige rispapirlamper, lavet af genbrugsmaterialer. Hver lampe for hver 
sin farve, så vi fuldender multcolor universet.  
 

Det gamle Posthus kommer til at danne rammer om et blåt univers med jazz i fokus. Jazz i 
Trekanten spiller med stil på posthuset, som har fået tildelt det blå univers, som er en 
kontrast til det gule/orange/røde tema. Det blå er med til at skabe en kontrast til de varme 
toner, ligesom at jazz er en kontrast i unges normale musikinteresse. Jazz i Trekanten vil 
gennem KOLD række ud til det unge publikum og vise dem potentialet i jazzmusikken.  
 

4 spillesteder og universer med hver deres musikprofil og scenografi samlet i én festival, er 
en helhedsoplevelse. Når man går fra spillested til spillested er der ting at se - 
kunstinstallationer langs Jernbanegade er en del af festivalen, hvor kunstinstallationerne 
formidler borgernes meninger omkring bæredygtighed. Her kan du mellem musikken, opleve 
og nyde kunst af høj kvalitet - nemlig bæredygtigt kunst.  
 

Fonden har ansøgningsfrist den 16. august 2021. Ansøgningsskemaet skal sendes via 
deres hjemmeside og er tilgængelig senest en måned før fristen. Svar kommer medio 
november.  
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Plan B  

Som en plan B, har vi de nedenstående fonde, som omhandler mindre beløb - 50.000 og 
under.  
 

For hver af fondene står der kort beskrevet hvad de støtter, hvorfor/hvad vi skulle søge 
støtte til, et realistisk bud på hvad vi kan få af beløb og en ansøgningsfrist med 
behandlingstid. 

Beckett-Fonden 

Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi kan eventuelt søge støtte til 
scenografi og musik på egnsteatret, da fonden før har støttet musikarrangementer på et 
teater. Den anden mulighed er at søge penge til selve Hexadome teltet, da de støtter design 
og kunsthåndværk, samt musik. Et realistisk bud her vil være max 50.000 kr. Løbende 
ansøgningsfrist, med en svartid på 5 mdr.  

Louis Hansen Fonden 

Louis Hansen Fonden støtter de gode tanker og gode idéer - at man udforsker nye tiltag, 
anderledes idéer. Vi kan bruge denne fond til at søge støtte til egnsteatrets musik og 
scenografi, da de før har støttet flere teaterprojekter. Et realistisk bud vil være mellem 
25.000-40.000kr. Løbende ansøgningsfrist, men opfordres til at sende 6 mdr inden afvikling.  

Augustinus Fonden 

Augustinus Fonden støtter primært det kulturelle område, herunder i særlig grad museer og 
klassisk musik. Vi kunne eventuelt søge støtte til selve Hexadome teltet, da dette er med til 
at give en oplevelse til publikum i sig selv - et anderledes spillested er et telt om vinteren. 
Dette kan søges, da fonden støtter scenekunst af høj kvalitet, der bidrager til oplevelse 
gennem æstetiske udtryk. Et realistisk bud her ville være max 50.000 kr. Løbende 
ansøgningsfrist, med en behandlingstid på 3-4 mdr.  

Studieby Puljen 

Studieby Puljen støtter et levende og aktivt studiemiljø i Kolding Kommune, samt bidrage til 
at løfte en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, 
trivsel og uddannelse. Her vil vi kunne søge om støtte til kunstinstallationerne - samarbejdet 
mellem uddannelsesinstitutioner. Kontakt for tidligere uddelinger, for at få et realistisk bud. 
Ansøgningsfristen afhænger af beløbet man søger - over(kvartals-uddeling) eller under(Kvik-
uddeling) 15.000kr.  

Nordea Fonden Lokalpuljen  

Lokalpuljen støtter lokalt forankrede projekter, som fremmer det gode liv inden for kultur. 
Projektet må gerne bidrage til det lokale fællesskab samt involvere og være til glæde for 
mange i lokalområdet. Vinklen her ville være det lokale fællesskab. Hvis vi får penge fra 
Spar Nord, er dette også en klar mulighed for lidt ekstra mulig støtte. Et realistisk beløb ville 
være max 30.000kr. Løbende ansøgningsfrist, med en svartid på 4-6 mdr.  
 

15. juni Fonden 

15. juni Fonden støtter projekter indenfor blandt andet kunst og kultur, samt sociale formål, 
men særligt fokus på de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet. 
Fonden har fokus på at deres hjælp gavner hele samfundet - noget som ikke ville være sket 
uden deres hjælp. Der skal være fokus på det bæredygtige aspekt i ansøgningen hertil - 



40 
 

Penge til at Green Kolding får frie hænder til at lave egen aktivitet (med en bæredygtig 
tilgang) under afvikling af KOLD. Bæredygtighed er noget, som alle kæmper med og alle kan 
gavne fra mere viden omkring det. Et realistisk bud er max 50.000kr. Der er 2 tidsfrister, som 
er relevante - 25. juni eller 16. september. Der er 4-5 mdrs. behandlingstid.  

Realdania 

Realdania støtter projekter, der skal gøre en forskel og løse markante og komplekse 
samfundsproblemer - fokus på at indkredse og løse markante og vigtige samfunds 
udfordringer og problemer, der knytter sig til det byggede miljø. De har noget, som hedder 
filantropiske (filantropi = kærlighed til mennesker) mål:  
 

 

1. Fremme nye rammer for fællesskaber 
2. Fremme bæredygtige byer 
3. Fremme bedre boligmiljøer 
4. Fremme en levende bygningskultur 
5. Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri 
6. Fremme stedbundne potentialer over hele landet 

 

Her ville vores vinkel på ansøgningen være i forbindelse med punkt 1 - at fremme nye 
rammer for fællesskaber. Her siger de, at de understøtter de originale og innovative 
løsninger, der kan skabe rammerne for morgendagens meningsfulde fællesskaber. I 
ansøgningen vil der, derfor være fokus på:  
 

 

• det lokale fællesskab og delprojekterne, herunder med fokus på både de unges 
fællesskab og det bæredygtige aspekt.  

• nyskabelse - en festival, som fremmer fællesskabet gennem kulturlivet om vinteren.  

 

De mener, at der er behov for at nytænke og afprøve idéer til fysiske mødesteder, der 
understøtter social inklusion og hverdagens fællesskaber.  
 

De forbedrer livskvaliteten ved at understøtte og fokusere på, hvordan det byggede miljø 
påvirker vores hverdag, relationer mellem mennesker og menneskers sundhed og liv.  
 

KOLD er ikke noget som påvirker samfundet. Det er ikke en festival, som påvirker vores 
hverdage, hvilket de lægger meget vægt på - at det skal være noget, som gavner 
kontinuerligt over et år. Det er dog en festival, som skaber relationer mellem mennesker og 
kan gavne menneskers liv (kulturlivet skaber trivsel i den mørke vintertid). 
 
 
Bæredygtighed – forslag til Fonde 
 
Snak med Stella fra Kolding kommune om hun kender til mulige fonde at søge (tilskud til 
bæredygtighedsdelen i KOLD. 
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Kontaktpersoner - samarbejdspartnere 

Kolding Egnsteater 

- Sophie Villsen 

- Helene, eventminister 

- Signe, markedsføring 

CityKolding 

- Citychef, Mette Schumacher 

Kolding Bibliotek 

- Maja, strategisk medarbejder 

- Sanne Dewas, eventkoordinatorelev 

Hansenberg 

- Søren 

TV SYD 

- Stefan Jørgensen, journalist Schwung-redaktion 

Slicetown 

- Sanne Dewas,  

- Thomas Peberman, 

Jazz i Trekanten 

- Karsten Bech 

- Sussi 

Green Kolding 

- Karin 

Kolding Ungdomsråd 

- Katharina 

Mazur 

- Franz 

Kolding Street Food 

- Niclas 

Uddannelsesinstitutioner 

- IBA, Kim 
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