Nord-Fron kommune
Dato
Vår ref.

: 09.05.2017
: 17/6858

Saksbeh.
Telefon
E-post

: Egil Tofte
: 61216174
: post@nord-fron.kommune.no

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate 54
2640 VINSTRA

Søknad om tilskudd til gjennomføring av Sommeråpent på Vinstra 11. juli
2017.
Innledning og formål
I sommer skal NRK sende «Sommertoget minutt for minutt» ved kjøring
gjennom regionen den 11. og 12. juli. Toget skal stoppe på Vinstra disse
dagene med sending på riksdekkende TV, radio og nett. Hovedsendingen er
foruten distriktssendinger «Sommeråpent» den 11. juli og «Reiseradioen» den
12. juli. Riksdekkende TV-sending vil det også være ved ankomst Vinstra
stasjon samt en 10 minutters stopp i Ringebu den 12. juli.
Dette er en unik anledning for å skape en nasjonal oppmerksomhet for
regionen. Både minutt for minutt, Sommeråpent programmene og Reiseradioen
har hatt gode seertall og gitt mye oppmerksomhet i media forøvrig de siste
årene. Denne oppmerksomheten ønsker vi å utnytte så godt som mulig
gjennom et felles prosjekt i Midt-Gudbrandsdalen. Hovedvekten vil være på
Vinstra ved den lange stoppen, men vi vil vise frem mest mulig av det vi har å
by på i regionen. Alle tre kommuner er invitert inn i prosjektet sammen med vårt
destinasjonsselskap Visit Lillehammer.
Det ligger en del erfaring igjen etter sending av «Sommeråpent» fra
Skipladneren i 2016. Visit Lillehammer hadde god erfaring med
profileringsarbeid. Hedmark hadde god erfaring med å bruke FjordsTV til å lede
prosjektet mot NRK.
Profilering er viktig. Hvor mye vi kan legge i dette vil være avhengig av hvilken
finansiering vi får.
Etter råd har vi nå engasjert Fjords til å ivareta TV-sendinger. De stiller med
scene, lyd og lys som benyttes langs stoppene herfra og gjennom Hedmark.
Lokalt engasjerer vi Underlige Sky ved Vegar Moshagen for kunstnerisk
innhold. Programmet er ikke klarlagt ennå – dette skal jobbes videre med.
Program
Målet er å skape en folkefest som begynner før Sommertoget ankommer
Vinstra og som avsluttes etter NRK Sommeråpent. Neste dag skal festen
fortsette under sending av Reiseradioen, videre ved avreise og ved kort stopp i
Ringebu.
Det blir viktig å skape et godt program med følgende hovedinnhold:
1. Aktivitet på langs sporet

2.
3.
4.
5.
6.

Aktivitet på Vinstra
Oppmerksomhet på Ringebu
Filmklipp fra omliggende områder/attraksjoner
Underholdning fra scene (dans, musikk etc)
Mat/servering.

Målet er å ha stor deltagelse under arrangementet. I utgangspunktet er dette
gratis og rettet mot familier. Vi ønsker å involvere lokalt næringsliv,
lag/foreninger, matprodusenter og artister. Det skal gjenspeile vår lokal
Gudbrandsdals-identitet.
Organisering
For å lykkes med gode TV bilder fra Vinstra må vi også lykkes med å skape
folkeliv og en god atmosfære. Dette krevet god organisering og et bredt
samarbeid.



Overordnet prosjektansvarlig vil være Nord-Fron kommune
Øvrige prosjektdeltagere skal representere:
o Sør-Fron kommune
o Ringebu kommune
o Visit Lillehammer
o Næringsforening

Budsjett
Det er p.t. vanskelig å estimere totalkostnadene for arrangementet. Omfanget
av diverse aktiviteter vil være avhengig av respons på søknader til
Fylkesmannen, Fylkeskommune etc.
For å gjøre det best mulig mot NRK leies det inn kompetanse og utstyr fra
Fjordstv as.
Kostnader
Scene, lyd, lys
Prosjektledelse
Prosjektledelse

Kr
137.000
100.000
100.000

Det søkes om tilskudd fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal til dette.

Med hilsen
Egil Tofte
virksomheitsleiar areal og næring
Godkjent og sendt ut uten underskrift iht. interne rutiner.

