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Infomøde – en uddybende tekst 
 

Om Geopark Festival 
Geopark Festival er en festival for hele familien med events i hele Odsherred - arrangeret i fællesskab af både 

private, foreninger, iværksættere, virksomheder, institutioner og mange flere. Festivalens formål er at fejre 

det, der gør Odsherreds helt unik, og som har betydning for, at Odsherred i dag er Danmarks først og (endnu) 

eneste UNESCO Global Geopark. Det fantastiske istidsskabte landskab har stor betydning for Odsherreds 

kulturhistorie, de lokale råvarer og kunsten – og netop disse områder arbejder vi dagligt med at værne om 

og sprede fortællingen om i Geopark Odsherred. Der er nemlig rigtig mange historier at fortælle, masser af 

unikt landskab og udsigter at vise frem, gode efterspurgte råvarer trukket op af den Odsherredske muld og 

kunstproduktioner i særklasse inspireret af lyset og landskabet. Det er de historier, vi vil have frem under 

Geopark Festivalen. Målet er, at gæsterne kan tage hjem efter en festivaldag og føle sig klogere på Odsherred 

og inspireret til at udforske endnu mere af geoparken.  

 

Årets Tema: Kunst 
I år fokuserer vi fuldt ud på temaet kunst. Det betyder, at alle events under Geopark Festival 2021 skal handle 

om kunst eller om at skabe kunst – alt der indebære et kunstnerisk udtryk med en naturlig forankring i 

Odsherred. 

 

Aktør på Geopark Festival 2021 
Alle kan være med som aktør på Geopark Festivalen, så længe eventen opfylder festivalens og temaets 

rammer, som beskrevet ovenfor. Det vil sige, at både professionelle kunstnere, amatører og iværksættere er 

velkomne, lige så vel som fx unge musikere, malere, skulptører eller digtere, der har lyst til vise deres talenter 

og produkter frem – måske endda for første gang?  

Som aktør er det vigtigt at gennemtænke sin event. Her er et par spørgsmål, man kan stille sig selv. 

- Hvad vil jeg gerne opnå med eventen?  

- Hvilken viden eller kunstnerisk oplevelse skal gæsterne kunne tage med sig hjem? 

- Er det egnet for børnefamilier? For gangbesværede? For kørestolsbrugere? 

- Skal eventen koste noget – hvor meget? 

- Hvor skal eventen afholdes? Skal der søges tilladelse? Skal det foregå udendørs? Er det let at finde? 

Er der parkeringsmuligheder eller mulighed for offentlig transport? Hvordan er toiletforholdene (hvis 

det har betydning)? 

- Vil der være mad og drikke? Hvordan håndteres affald? 

- Har jeg en plan B i tilfælde af fx regn (ved udendørs-arrangementer) eller hvis vi pludselig bliver pålagt 

skærpede corona-relaterede anbefalinger og restriktioner? 

Vær opmærksom på, at eventuelle coronarestriktioner kan gøre det svært - og måske slet ikke muligt - at 

holde åbent hus eller andre arrangementer, hvor antallet af gæster ikke kan forudsiges. En mulighed er at 

sælge billetter til tidsrum eller tidspunkter, så der er styr på, hvor mange der kommer ad gangen.  
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Det er gratis at deltage som aktør både med en eller flere events, og det er helt op til den 

enkelte aktør, hvilke(n) dag/dage og tidspunkt(er) under festivalen, at eventen skal afholdes.  

 

Festivalprogram – trykt og digitalt 
Der vil igen i år udkomme et trykt festivalprogram i samme dur som sidste år. Det trykte program kommer til 

at indeholde en kalender-oversigt over alle festivalens events og et kort med markeringer af, hvor I 

Odsherred de forskellige events afholdes. Der vil også komme små inspirerede artikler om festivalen, billeder, 

en traktørliste og forskellige annoncer med i det trykte program. Kalender-oversigten kommer til at bestå af 

eventtitler, dato, tid og mødested (adresse). Det trykte program deles ud som indstik i Ugeavisen Odsherred 

op til festivaldagene og deles ud rundt om i Odsherred, hvor det er muligt.   

Fra det trykte program henvises gæsterne til BilletExpressen, som vil udgøre det digitale fulde 

festivalprogram. Her kan gæsterne igen få et overblik over hele programmet, tider og datoer, og derudover 

læse eventbeskrivelser af hver event. Der vil også være billede, googlemaps med placering af mødested og 

direkte ”knap” til køb af billet.   

 

BilletExpressen – sådan lyder aftalen 
Sidste år brugte vi BilletExpressen som platform til det digitale program og det modtog vi fin respons på. 

Derfor har vi valgt igen i år at bruge geoparkfestival.billetexpressen.dk som den samlede portal for alle 

events. Hver aktør får sin egen side, hvor arrangementet bliver præsenteret med titel, billede, 

eventbeskrivelse, dato(er), tid, placering og billetkøb. 

Der er mange gode og praktiske fordele ved at benytte BilletExpressens platform og professionelle system. 

For det første giver det os en unik mulighed for at få overblik over, hvor mange gæster, der ønsker at 

deltage i de forskellige events. Samtidig får vi en gæsteliste til hver event med informationer, der gør det 

muligt at komme i kontakt med gæsterne, hvis der skulle ske ændringer op til eventens afvikling. Derudover 

kan vi også let styre og regulere antallet af billetter ved hver event, alt efter hvordan eventuelle corona-

restriktioner og anbefalinger kommer til at se ud. Det betyder, at vi under hver event hurtigt kan justere fra 

fx fem gæster til 10 (eller flere) og modsat den anden.  

Der vil igen i år være et obligatorisk festivalgebyr på 25 kr. per billet. Alle gæster skal derfor ind og købe billet 

eller billetter via BilletExpressen. Festivalgebyret gælder alle events – både dem med og uden anden entre-

pris. Det er frivilligt om man selv ønsker at lægge egen billetpris oveni, hvis der ønskes en indtægt med 

arrangements afholdelse. Billetsalget for de enkelte events vil være åbent helt frem til start (hvis aktørerne 

selv ønsker det) med mindre billetterne når at blive udsolgt. På den måde kan gæsterne stadig være lidt 

spontane, og hvis man får en gæst uden billet, vil det være muligt at hjælpe vedkommende med et køb.  

Festivalgebyret på de 25 kr. går til betaling af BilletExpressens gebyr samt for anden indtægt til udfoldelse af 

festivalen. Vores aftalen med BilletExpressen lyder således: 

- BilletExpressen får et gebyr på 8 kr. + moms + 1% af billetomsætningen. Denne afregning sker mellem 

Geopark Odsherred og BilletExpressen. Det vil sige, at man som aktør ikke kommer til at betale for 

at blive præsenteret på BilletExpressens platform. Det betyder også, at hvis man vælger selv at sætte 

en pris for entre til eventen (ud over det obligatoriske festival-gebyr på 25 kr.), så får man som aktør 

betalt den samlede indtægt uden noget trukket fra.  

- Efter eventen er afholdt, laver BilletExpressen en afregning med den enkelte aktør. 

https://geoparkfestival.billetexpressen.dk/


 

Side 3 af 3 

- Aktørerne skal selv kunne trække en salgsliste, en gæsteliste samt have mulighed 

for at lukke et arrangement, hvis dette bliver nødvendigt. Alt dette vil der komme en 

guide omkring senere. 

 

Forpligtelser som aktør 
Som nævnt er det gratis at deltage i festivalen og få en side til sin event på BilletExpressen. Til gengæld 

håber vi, at du som aktør bakker op om festivalens glade budskab og spreder ordet om Geopark Festival. 

Vi forventer fra festivalens aktører at: 

- events afholdes som beskrevet i den aftalte eventbeskrivelse. 

- t-shirts og flag bruges synligt og aktivt under festivalen.  

- udlånte flag og t-shirts leveres tilbage efter festivalen, så vi kan genbruge dem til næste år. 

- der laves opslag eller oprettes begivenheder om den enekelte event på Facebook, hvor det nævnes, 

at eventen er i forbindelse med Geopark Festivalen. Disse opslag er lette for os at dele ind på 

festivalens Facebookside. Hvis det ønskes, laver vi gerne en guide til, hvordan man opretter og deler 

en begivenhed. 

- der deltages i den efterfølgende evaluering (spørgeskema) ugen efter festivalen. 

- man holder sig orienteret om corona-situationen og er klar med en plan B. 

 

Tilmelding  
Deadline for tilmelding af en event til Geopark Festival 2021 er tirsdag d. 11. maj kl. 12.00 

Tilmeldingen sker via Podio, som er en digital tilmeldingsblanket. Der vil i løbet af marts blive lagt et link ud 

til blanketten, som blandt andet vil kunne findes her i gruppen ’Aktører på Geopark Festival 2021’ og i 

Festivalens Nyhedsbrev. Så hold jer opdateret på disse platforme.  

Tilmelding til BilletExpressen har vi i år valgt at stå for. Når alle har meldt events ind, vil vi sende det hele 

samlet ind til BilletExpressen.  

 

Spørgsmål eller brug for sparring? 
Sidder du med en ide til en event, der liiige mangler det sidste, et spørgsmål, et godt råd eller anden form 

for sparring, så tøv ikke med at tage kontakt til festivalkoordinator Pernille Bossov Godt, der kan træffes 

på mobil: 21 44 28 45 eller på mail pebo@geoparkodsherred.dk  

Du kan også få sparring hos en af de særligt udvalgte medlemmer i årets Festivallaug: 

- Jørgen Stoltz, medejer af Det Vilde Køkken   

- Ida Trier, medejer af Sanddobberne Camping og kunstner 

- Bjørn Monberg, leder af Odsherred Musikskole 

- H. C. Mogensen, underviser på Odsherred Musikskole og performer  

- Jesper Lorentz Bertelsen, Leder af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse 

 

Vi glæder os til at holde en kæmpe kunstnerisk fest med jer alle sammen under Geopark Festival 2021! 

mailto:pebo@geoparkodsherred.dk

