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Til arrangører under Vinterkulturuka 2019

EVALUERING VINTERKULTURUKA 2019
Vinterkulturuka 2019 er over og det er på tide å samle erfaringer og tall fra årets arrangement og
gjennomføre ei god evaluering. Ei utført evaluering er ofte det som vil gjøre nye kulturarrangement og
nye kulturuker bedre både for oss som er arrangører men også for de som er deltakere/publikum.
Foreløpige tilbakemeldinger
Vi har i årets kulturuka opplevd mange flott kulturprestasjoner. Og både underveis og i etterkant har vi
fått mange positive tilbakemeldinger. Det håper vi også dere har fått. Vi erfarer at mange arrangement
har vært utsolgt, at kulturopplevelsene er store, at vi når målene om å tilrettelegge både for de yngste
og de eldste og at det både er arrangement med lokale amatører og profesjonelle aktører. Og det er stor
bredde i arrangement fra konserter og utstillinger til skidager og friluftsaktiviteter. I tillegg er det en fin
miks av kjente og tradisjonelle arrangement og helt nye programposter.
Evaluering
Vinterkulturukekomiteen ønsker å ha enkle rutiner for evalueringsarbeidet, og ønsker å stille noen
enkle spørsmål som dere kan svare på. Vedlagt skjema har få spørsmål som krever korte svar, sammen
med at dere som har mottatt tilsagn om tilskudd må melde inn kontonummer som tilskuddet skal
overføres til. Vi ber også om rapport på antall deltakere og arrangører.
Følgende spørsmål er med i vedlagt skjema:
 Hva fungerte godt ved eget arrangement og hvorfor?
 Hvor er det muligheter for endring, og hvordan vil dette styrke arrangementet for arrangører
og publikum?
 Hvordan oppleves samarbeidet med Vinterkulturukekomiteen/administrasjon i Skaun
kommune, og hvordan bør eller kan arbeidet styrkes?
Hvor bør veien gå videre for Vinterkulturuka:
 Vinterkulturuka vil i 2020 være inne i sitt tiende år. Dette gir grunnlag for ekstra gjennomgang,
og de av dere som mener dere har viktige og vektige tanker om hvordan kulturuka kan utvikles
må svært gjerne gi uttrykk for dette. Vi er åpne for kritiske tilbakemeldinger.
(Dette er ikke et spørsmål man må svare på – men vi blir takknemlig for de svarene vi får.)
Vi ber også om at dere sender med informasjon om
 Publikumstall og deltakerantall
 Økonomi – hvis dere har relevant informasjon
Skau n k o mm un e  K ul tu r , fr it id og fri vi lli g he t  Po st b o ks 74  735 8 Bør s a
Telefon: 72 86 72 00
Telefaks: 72 86 72 01
Org.nr.:939 865 942 MVA

Internett/E-post:
www.skaun.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no

Bankgiro:
8601 38 05689
6345 06 16577 skatt



Kontonummer som et eventuelt tilskudd kan overføres til.

Vi ønsker heller korte svar og et innsendt skjema enn at det ikke kommer noe skjema i det hele. Frist
for innsending er 01.04.2019.
Det blir ikke innkalt til evalueringsmøte
Det vil ikke bli et eget evalueringsmøte med alle lag og organisasjoner nå. Vi erfarer at dere i
kulturlagene har stor belastning med møter og dere som er kulturnæringsaktører har travle hverdager så
vi gjennomfører ikke noe evalueringsmøte. Således blir tilbakemeldingene i skjemaet enda viktigere.
Annet
Hvis dere har andre tilbakemeldinger eller ønsker en prat med noen av oss i komiteen ber vi om at dere
tar kontakt. Dette kan gjelde noe spesielt bra som skjedde eller noe som var problematisk, alternativt at
dere har planer for Vinterkulturuka 2020.
Vinterkulturuka 2020
For ordens skyld – Vinterkulturuka 2020 starter fredag 24. januar, og har trolig åpningsarrangement
lørdag 25. januar.
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