
Referat (eller beretning) fra møde i Rimsøhusets
Arrangementsgruppe 2. feb. 2022 

Ref. Jesper P

Nu hvor coronaplagen klinger ud, og restriktioner er fjernet kan vi virkelig 
begynde (igen) at lave masser af arrangementer i Rimsø Kulturhus.
Det har alle vist savnet.
Bønne og Else Marie har rigtig godt holdt gang i madspilds-aftenerne, 
streamingforedragene er i gang, og andre mindre grupper har holdt ved.

I efteråret fik vi lidt pusterum, og afholdt en virkelig god koncert med Young 
Flowers, med spisning, fed stemning og ca. 80 betalende publikummer.

Den koncert gav realistisk blod på tanden, og en 12-18 aktive har dannet den 
løse gruppering "Arrangementsgruppen".
Der er virkelig lyst til få gang i arrangementerne, og gruppen har holdt nogle 
indledende møder.

Musikarrangementer
Vi vil jo gerne have alle mulige former for arrangementer, men de halv- og 
hel-store musikbegivenheder, er selvfølgelig dem der er mest komplekse og 
kræver mest af os som arrangører: økonomi, stort publikum, stort (teknisk) 
musik-setup, behov for mange frivillige, sikkerhed (brand/evakuering), 
køkken, husets mange installationer (vand, varme, el, adgangsforhold, mv.), 
salens indretning (stole, borde, pyntning) og klar-gøring/aflevering, PR (plakat,
annoncer, so-me, presse, teasers, hjemmeside, mv.).

Og ikke mindst selve musikken, altså det konkrete band til den konkrete 
begivenhed.
Dette punkt vedrører flere punkter:
 * Nogle har løse ideer til forskellige bands vi kunne tænke os.
 * Andre tager konkret initiativ til et konkret band / en konkret koncert.
 * Beslutningen: skal vi (prøve at) afholde det.
 * Har vi kontakt til bandet. Kan vi få kontakt til bandet.
 * Hvad koster de? Hvilken billetpris? Hvor mange billetter.
 * Hvilke krav har bandet? Roadies, forplejning, backstage, bad, 

overnatning, transport, tekniske på stedet, mv.
 * Skal der være overnatning/transport-mulighed for publikum/frivillige.
 * Alt det uforudsete.

Det giver vist sig selv, at stillet overfor den her myriade af små og store 
opgaver kan vi kun spørge som goe gamle Gotha Andersen:

"Og hvad kan vi så lære af det?"
"Jo, ser De, man skal have plan!"

I Arrangementsgruppen har vi snakket meget om hvordan sådan en skal se 
ud.



Både overordnet: Hvad vil vi, og hvordan organiserer vi det.
Og helt konkret: For djævelen ligger i detaljen.
På næste side beskrives nogle principper, og skitse til en plan.



I Arrangementsgruppen er vi enedes om nogle principper.

Vi vil lave fede musikoplevelser i RimsøHuset.

Alle nødvendige ting skal gøres, men ingen kan nødvendigvis gøre alt.
Derfor arbejder vi med en ide om tovholdere (i flertal!).
Vi vil lave en pulje af frivillige, som kan melde sig fra gang til gang.

Hvis man er initiativtager til et arrangement, er man ikke nødvendigvis
ansvarlig for at afholde arrangementet. I hovedsagen skal gruppen sige 
god for arrangementet, og om det er realistisk at kunne afholde det.

Alle skal i princippet kunne melde sig til alle opgaver.

Derfor arbejder vi på (løbende og hurtigt) at lave en "Kinabog".
Vi vil altså lave en form for drejebog eller tjekliste, som beskriver
alle opgaver i detaljer, så vidt muligt.
En moderne "Kinabog" er selvklart digital, og i konstant udvikling.

Arrangementsgruppen skal have egen selvstændig økonomi
som en selvstændig del under paraplyen RimsøHuset.



Mere konkret

Ret hurtigt skal vi have lave noget forskelligt strøm og lys.

Af hensyn til musikafvikling skal vi have etableret kraft-udtag i salen til en 
'fordelingsskinne'. Dette bør placeres ved bagvæggen (modsat køkken). Og i 
den forbindelse skal der laves permant ophæng/føring til modsat endevæg, 
hvor mixerpult er, så ledninger ikke 'flyder rundt på gulvet'.
Egentlig el-installationer skal udføres af Kamp (RimsøHusets aut. installatør).
Udgiften er ukendt.

Derudover skal vi have tilsluttet/opsat og ting som specifikt drejer sig om 
musik (lyd, lys, AV). Hvordan gøres det bedst på en musikscene, hvad er 
brugbart lys osv.
Gruppen har kontakt til flere med forstand på det, som gerne vil hjælpe, og 
også forære os noget udstyr. Vi foreslår at entrere med dem på den del.

Mht. til brand og sikkerhed. Lars tømrer er i gang med at gennemse vores 
brandplaner, for at kunne klæde gruppen på her.

Arrangementer på Bedding

Koncert med Addis Ababa 25.3.22 kl. 20

Niels Mulvad er tovholder.
Bandet kommer kl. 16. Skal bruge to roadies.
13 personer + vedhæng.
Spisning kun for band, vedhæng og frivillige.

Elisabeth og Jens Falk holder den udskudte koncert. Dato ukendt.

Desuden foreløbig kontakt til flere bl.a. Inkys fætter Henrik m band, Ole 
Frimer, og et par mere.

Udsigt til masser af oplevelser i Rimsø.



Endelig Drejebogen.
Som på de største koncertsteder og fineste restauranter har vi opdelt de 
forskellige opgaver i stationer. Som nævnt skal alle stationer have mindst en 
tovholder, frivillige, og en tjekliste.

ARRANGEMENTET GENERELT
Initiativtager og beslutning. Tovholder(e) (overordnet ansvarlig(e)). Kontrakt 
og kontakt til musikken. Frivillige. Kalender og dato. Økonomi. Hjælpere.
Reservation, billetsalg, dør.
Kommunikation: plakat, annoncering, sociale medier, lokal presse, 
hjemmeside, omtaler (fx. Youtube). Transport, forplejning, Backstage.

HUSET
Er der styr på alle installationer: varme, strøm, vand, adgang (lift), brand.

SALEN OG TILSTØDENDE
Opstilling i salen af borde og stole, og evt. anden indretning.  Pynt og 
borddækning - husk at tjekke duge. Forefaldende.
Klargøring og rengøring - også toiletter, belysning.
Oprydning i salen efter: stole og borde på plads, og rengøring, også toiletter.
Tovholder og frivillige ordner salen før, efter og UNDER arrangement.

BAR
I baren er det ekstra vigtigt, at der er god bemanding, for den kan ikke stå 
tom.
Barens tovholder arrangerer indkøb til baren, gerne i samråd med den store 
gruppe: mængde og udvalg. Baren skal forberedes gøres klar.
Prisskilte, Wifi-kode af hensyn til MobilePay.

KØKKEN
Køkkenet består af to dele:
Madlavning + Løbende køkkentjans.
Madlavningens tovholdere planlægger og laver maden, køber ind.
Køkkentjansen gør løbende alt andet: løbende opvask og rengøring. Servering 
og aftagning.


