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INDLEDNING
2018-udgaven af Bornholms Kulturuge blev nok den flotteste og mest varierede, vi til dato har gennemført.
Det blev den sidste i rækken med bevilling gennem Bornholms Vækstforum fra de regionale udviklingsmidler. Bornholms Vækstforum nedlægges, og året var betegnet som et overgangsår, hvor elementer fra en ny vision for kulturugen skulle afprøves.
Ny vision beskriver Bornholms Kulturuge således:




Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en
kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!

Kulturugens arrangementer kan deles i to kategorier, hvor den ene viser det bedste fra vort lokale, rige kulturliv inden
for det enkelte spor, og den anden bringer inviterede kunstnere fra ind- og udland til at give ny inspiration til øen.
I 2018 introducerede Bornholms Kulturuge ni kulturspor, som alle indeholdt arrangementer flere steder rundt omkring
på Bornholm. Klassisk musik, rytmisk musik, teater/scenekunst, kunst, madkultur, litteratur, kunsthåndværk, historie/kulturhistorie og natur bød på tilsammen 120 aktiviteter i løbet af 10 dage.
Den nye opdeling af Kulturugens indhold blev markeret ved åbningsfestlighederne, der i år var henlagt til Sandvig. Her
præsenteredes alle spor i strålende solskin på næsten lige så mange lokaliteter i byen og omegnen.
Til trods for den fortsatte vækst i antallet af arrangementer tyder det ikke på, at arrangørerne mangler publikum. Tvært
imod har kulturugen nu en udfordring i forhold til, at så mange ønsker at deltage i nogle af aktiviteterne.
I 2015 introducerede vi for første gang Kulturugebadge. Salget er steget støt, efterhånden som kendskabet er blevet
udbredt. I 2018 blev det afprøvet at gøre det obligatorisk, så publikum skulle kunne fremvise kulturugepas (badge) for
at få adgang til aktiviteterne. Flertallet fandt det naturligt og helt i sin orden, men man kunne også spore en vis misfornøjelse, specielt hos det mindretal, som kun deltager i et enkelt kulturugearrangement.
Der er foretaget undersøgelse blandt gæsterne ude ved arrangementerne, og vi glæder os især over, at gæsterne
fortsat vurderer Kulturugens kvalitet særdeles højt. En undersøgelse blandt arrangørerne viser ikke mindre glædeligt,
at 79% af dem ”helt sikkert” vil deltage igen.
En stor tak skal lyde til de mange – nye som gamle arrangører - der har gjort en kæmpe indsats for at underholde og
berige vores publikum. På samme måde takker vi også vores sponsorer og tilskudsgivere, der gjorde det muligt at
gennemføre en kulturuge af hidtil uset høj kvalitet.

Med venlig hilsen og god læselyst!
Ole Ligaard
Formand for Bornholms Kulturuge
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RESUMÉ














Opdeling af programmet i kulturspor har både publikum og arrangører taget godt imod!
By-dagene er fastholdt og udviklet, så alle kulturspor var repræsenteret i flere byer!
Der var ca. 9.139 besøg fordelt på de 84 arrangementer, vi har optælling fra!
Kulturugens badge, som obligatorisk adgangstegn er afprøvet!
Der blev solgt og udleveret 2.580 stk., som bidrog til finansieringen med 116.320 kr.
Kulturugens gæster bedømte kvaliteten lige så højt som hidtil! 8,58 i gns. på en 10-punkts skala.
75% af publikum havde deltaget i Kulturugen i tidligere år!
Kulturugeavisen er stadig den kanal, som flest nævner i forbindelse med deres kendskab til kulturugen.
De digitale kanaler som websites og sociale medier viser dog fortsat vækst på bekostning af print.
Flere end halvdelen af publikum deltog i 4 eller flere arrangementer og alene 15% deltog kun i ét arrangement!
Andelen af tilrejsende gæster steg til 43%!
Tilrejsende publikum kommer fra hele landet, men flest fra København og Sjælland!
83% af tilrejsende publikum havde flere end 4 overnatninger i forbindelse med besøget!

Workshop hos Cassius Clay, Agregaard
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Sandvig, Lysets by

OM KULTURUGENS INDHOLD OG KVALITET
Kulturugen har fortsat væksten i antallet af aktiviteter. Siden 2014 er antallet vokset fra 41 arrangementer til 120 i
2018, svarende til en vækst på 192%. Dette er primært en følge af indførelsen af by-dage, som har givet en lang
række nye arrangører. Fra 2017 til 2018 er væksten dog ”kun” på 20%, og det forventes at holde en tilsvarende
vækstrate eller mindre de næstfølgende år, når alle kulturspor har mindst et arrangement i hver by.
2018 blev det sidste år, hvor arrangørerne skulle indordne sig under et bestemt tema. Med overgangen til inddeling i
kulturspor var temaet for 2018 naturligt nok ordet SPOR.
I forbindelse med ansøgning og tilmelding af arrangementer skulle arrangøren angive, hvilket/hvilke kulturspor en aktivitet hørte ind under. I nogle tilfælde indgik flere spor i samme arrangement. Fx kombinationer af litteratur og kunst,
performance og kunst eller natur og kulturhistorie.
Arrangementerne var fordelt med:






15 aktiviteter i sporet Teater/scenekunst
12 aktiviteter i sporet Litteratur
8 aktiviteter i sporet Madkultur
15 aktiviteter i sporet Kunst
13 aktiviteter i sporet Kunsthåndværk






16 aktiviteter i sporet Rytmisk musik
15 aktiviteter i sporet Klassisk musik
24 aktiviteter i sporet Historie/kulturhistorie
13 aktiviteter i sporet Natur
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Kvaliteten søges sikret ved etablering af en gruppe af fagpersoner som ansvarlige for indholdet af de enkelte spor. De
påbegyndte så småt arbejdet i 2018 ved i første omgang at gennemgå ansøgningerne og komme med udtalelse til
kulturugens bestyrelse inden tildelingen af midler. Dernæst var de i flere tilfælde behjælpelige med at identificere nye
aktører og opfordre disse til at tilrettelægge aktiviteter i spor, hvor det kneb lidt med antallet af arrangementer. Samarbejdet med sporansvarlige vil i den kommende periode blive udviklet og formaliseret.
Nedenstående organisationer og enkeltpersoner har bistået Kulturugen i 2018:










Teater/scenekunst: Bornholms Teater
Litteratur: Svanekegaarden og Bornholms lille Boghandel
Madkultur: gaarden
Kunst: Bornholms Kunstmuseum
Kunsthåndværk: ACAB
Rytmisk musik: Musikhuzet
Klassisk musik: Robert Wilbrandt og Steffen Hyldig
Historie/kulturhistorie: Bornholms Museum
Natur: Michael Stoltze

Bornholms Kulturuge skylder disse personer og institutioner stor tak for bistand med indførelsen af kulturspor.
Åbningsarrangementet 2018 fik helt ny form i forhold til de seneste års festligheder på Store Torv i Rønne. På baggrund af Foreningen Sandvigs spændende planer for Sandvig som Lysets by i kulturugen og som introduktion til de
nye kulturspor blev det besluttet at henlægge åbningsfesten til Sandvig. Festen indledtes kl. 14.00 med velkomst og
taler, og derfra startede så en rundtur i Sandvig og nærmeste omegn med eksempler på arrangementer i de forskellige spor. Afslutning på festlighederne var en vandring med flagermuslygter til Madsebakke, hvor det årtusind gamle
kultsted dannede ramme om præsentationen af sporet for historie og kulturhistorie.
Foreningen Sandvig var en særdeles aktiv medspiller i arrangementet, der sammen med de arrangører og kunstnere,
der stillede op, var med til at give publikum en festlig start og appetitvækker til de følgende ni dages mange events.
Gitte Wille – kulturugens mor – optrådte i rollen som værtinde og førte sikkert publikum fra sted til sted og frem til nye
spor. Gitte er den person, der i sin tid ’opfandt’ og startede Bornholms Kulturuge, dengang den blev drevet af Bornholms Amt.
Med indførelsen af by-dage for få år siden er antallet af arrangementer vokset eksplosivt, så det 2018 lå omkring 120
arrangementer fordelt på de 10 dage. Der var meget stor tilslutning til mange af arrangementerne, flere koncerter var
udsolgt og mange arrangører meldte tilbage, at antallet af gæster havde oversteget deres forventninger.
Især de mange guidede ture tiltrak et stort publikum, - så stort at det i nogle tilfælde gav problemer i forhold til afviklingen. Endnu flere guidede ture kan være en mulig løsning på den udfordring.
Kun ganske få arrangementer har ikke opnået tilfredsstillende publikumstal. Årsagerne er forskellige og bliver analyseret i hvert enkelt tilfælde.
Litteraturfestivalen blev i 2018 gennemført af nye arrangører. Festivalen adskilte sig på flere områder fra den ”gamle”
Jakob Hansens Litteraturfestival ved bl.a. at foregå på alle by-dage rundt omkring på øen. Indholdet var også bredere,
og flere forskellige genrer blev præsenteret. Publikumstallene var pæne og svarede til forventningerne.
Den nye Bornholms Litteraturfestival kandiderer allerede nu efter sin debut til at blive en hovedbegivenhed på linje
med Udenfor Sæsonen og gaardens Madkulturfest. Midt i kulturugen blev det fra Bornholms Teater og Andrea Pellegrini annonceret, at 2018 ville være det sidste år med Klassisk på Kanten. Mange trofaste publikummer blev kede af
det ved udsigten til at skulle undvære Andrea og Bjarke Mogensen i kommende kulturuger. Men selvom det var et
farvel til Klassisk på Kanten, som vi kender koncerten, så behøver det ikke nødvendigvis at være et farvel til Andrea
og Bjarke. Der arbejdes fra Kulturugens og Bornholms Teaters side på at etablere en ny hovedbegivenhed – denne
gang i sporet for Teater/scenekunst og efter et helt nyt koncept, men i samarbejde med de samme to populære kunstnere.
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De nævnte hovedbegivenheder var flankeret af en lang, flot række af andre arrangementer, større eller mindre, men
alle af en fornem kvalitet, som også kan læses ud af publikums vurdering.
Kulturugen 2018 sluttede med en formidabel festforestilling for ”hele familien”. Soldalen var ramme om den sidste begivenhed i sporet for Scenekunst/Performance med Cirkus i Soldalen. På mange små scener rundt omkring i skoven
blev der vist ny-cirkus af imponerende kvalitet. På ”den store scene” nede i dalen optrådte Cirque du Platzak – et internationalt cirkuskompagni med artister fra 6 forskellige lande og til allersidst, mens mørket faldt på, viste Lalla and
The amazing Other deres show i en anden del af dalen. Ny-cirkus indeholder andet og mere end klovne, dresserede
dyr og kanonkonger. Det er en kombination af de velkendte cirkusfigurer og elementer fra andre kunstformer som teater, dans og musik. Dette arrangement blev årets publikumssucces med mere end 700 begejstrede gæster samlet i de
helt unikke omgivelser.
De økonomiske tilskud til arrangementerne gør det muligt at give publikum en kvalitetsoplevelse, som rækker
langt ud over det, som dækkes via billetsalg og entré indtægt. Dette afspejler sig i spørgeskemaundersøgelsen ude ved arrangementerne, hvor Kulturugen 2018 som helhed opnår karakteren 8,58 på en 10-punkts
skala.

Klassisk på Kanten, Bornholms Teater

OM UNDERSØGELSERNE
Der er gennemført to undersøgelser af Bornholms Kulturuge i 2018.
Den ene er en publikumsundersøgelse, der er foretaget som et internetbaseret spørgeskemainterview. Deltagere i
undersøgelsen er rekrutteret vha. ”visitkort”, som Kulturugens arrangører distribuerede. Der var desuden adgang til
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undersøgelsen via kulturugens hjemmeside og facebookside, ligesom adressen fremgik af programmets bagside.
209 personer deltog i undersøgelsen.
Den anden er en tilsvarende undersøgelse blandt arrangørerne, hvor de besvarer spørgsmål angående antal gæster,
markedsføringsindsats, tilfredshed mv. Der er modtaget 84 besvarelser.

OM KENDSKAB OG MARKEDSFØRING
For at tilrettelægge vores markedsføring optimalt er det vigtigt at undersøge, hvorfra kulturugens gæster har fået
kendskab til begivenheden. Markedsføring af kulturugen er dels sket fra sekretariatets side som en markedsføring af
den samlede Kulturuge, men også gennem den indsats, den enkelte arrangør har ydet med såvel pressearbejde som
aktiviteter på web og sociale medier.
Medier/kilder til kendskab
Publikumsundersøgelsen giver følgende svar:






Kulturugens programavis er fortsat på en førsteplads med 71%
www.bornholmskulturuge.dk er på en andenplads med 50%
Lokal medieomtale ligger på trediepladsen med 31%
Tæt forfulgt af Sociale Medier med 30%
Familie, venner og bekendte er rykket ned på en 5. plads med 25%

Mest markant i forhold til tidligere år er den store andel, der angiver sociale medier som informationskilde.
Kulturugens programavis er den absolutte topscorer igen. Avisen præsenterer den store alsidighed i Bornholms
Kulturuge, krydret med journalistiske baggrundsartikler om årets kunstnere og udvalgte arrangementer. Avisen udgives og distribueres med støtte fra Bornholms Tidende A/S. Den blev distribueret fra juli måned rundt omkring på
Bornholm og fra forskellige steder i det øvrige Danmark. Primo september blev avisen husstandsomdelt på Bornholm.
Netværket af arrangører har indgået aftaler om distribution gennem deres forbindelser udenfor Bornholm og har således været med til at forbedre kendskabet til Bornholms Kulturuge i det øvrige Danmark.
Kulturugen udgav også et lille programhæfte, som blev udleveret ved køb af badges. Det regnes ikke som en markedsføringskanal for kulturugen som helhed, fordi man først modtager det, når adgangstegnet er købt. Men det fungerer som markedsføring af de enkelte arrangementer og som informationsmateriale om tid og sted. Mange har efterspurgt entré priser i dette hæfte, en efterspørgsel, vi vil imødekomme til næste år.
Som en del af Bornholms Tidendes sponsorat blev hele kalenderen trykt i Rytterknægten og der var omtale i Denne
Uges Bornholm, som i år næsten fremstod som et ekstra magasin om Bornholms Kulturuge.
www.bornholmskulturuge.dk er en vigtig kanal, som i 2018 blev forbedret med en funktion, der giver brugeren mulighed for at sammensætte sit eget program. Halvdelen af alle de adspurgte gæster angav websitet som kilde til deres
information.
Trafikken på sitet er i perioden fra 1. november 2017 til 31. oktober 2018 steget med 21,23% til 114.436 sidevisninger
i forhold til sidste år.
Det skyldes bl.a. en øget satsning på annoncering hos Google, men også ikke-betalte besøg og henvisninger fra vores Facebookside er steget tydeligt. Interessen for at besøge www.bornholmskulturuge.dk melder sig omkring maj
måned og topper umiddelbart før kulturugen for igen at falde brat, når kulturugen er slut.
Websitet driftes og udvikles med støtte fra JF-Data.
Bornholms Kulturuge har siden 2013 udsendt nyhedsbreve, og antallet af tilmeldte modtagere er desværre faldet til
714 modtagere mod 1.189 for et år siden. På grund af GDPR (Dataforordningen) bad vi alle om at tilmelde sig igen og
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slettede dermed en lang række modtagere. Det er til gengæld de mest engagerede, som er tilbage med en åbningsprocent helt oppe på 71,8% (56,7% i 2017), hvor normen for den type af nyhedsbreve angives til 20,3. Desuden er der
en høj klikrate for links i nyhedsbrevene, den lå på 24,1% for det sidst udsendte, sammenlignet med normen på 2,2%.
Man tilmelder sig nyhedsbrevet via websitet og vi udsender nyhedsbreve ca. 5 gange årligt.
Nyhedsbreve er en god kanal til at fastholde kulturugen i bevidstheden hos dem, som allerede har besøgt ugen, og
som har vist interesse for at følge med. Det er en service, hvor man sikrer sig at få oplysninger om kunstnere, billetsalg, konkurrencer mv.
På turist hjemmesiden www.bornholm.info har kulturugen sin egen profil med omtale.
Den lokale mediedækning var ligesom i 2017 særdeles stor med megen positiv omtale. Det gælder for samtlige kanaler, dagblad, ugeavis, netmedier, tv og radio, at der var stor interesse for årets historier.
Pressearbejdet er vigtigt, da redaktionel omtale altid skaber større troværdighed end den, man opnår ved annoncering. Medieomtale kommer således også fortsat ind på en 3. plads i besvarelserne om kendskab.
Markedsføring via Facebook foregik på samme niveau som året før. Antallet af likes på kulturugens Facebookside er
øget fra 5.132 for et år siden til 5.314 pr. d.d. En støt stigning, som er sket uden annoncering for flere fans.
Næsten en trediedel af kulturugens gæster angiver sociale medier som kilde til deres kendskab.
For første gang fik vi produceret vejsideplakater, som blev opsat på indfaldsvejene til de byer, der havde arrangementer i kulturugen.
Desuden var kulturugen nævnt i en eventflyer, som blev produceret af Destination Bornholm til brug for ”Bornholm i
København”, et tiltag, hvor mange mennesker samles omkring bornholmske produkter og begivenheder. Det blev
også til en sides omtale i turistpublikationen Bornholm Kort & Godt.

OM KULTURUGENS GÆSTER
Kulturugens gæster er først og fremmest engagerede, trofaste og flittige!
Deltagelse i mange aktiviteter. Langt størstedelen af gæsterne deltager i flere aktiviteter og hele 42% af gæsterne deltager i mange aktiviteter, angivet som 5 eller flere.
Mange genbesøg. På samme måde er de fleste gæster også nogle, som har været med til tidligere kulturuger, 75% er
gengangere, og 25% var til kulturuge for første gang.

Bornholmere/tilrejsende. Kulturugens gæster består af kulturinteresserede bornholmere og tilrejsende gæster. Fordelingen mellem dem var i 2018 sådan, at 57% var herboende og dermed kom andelen af tilrejsende for første gang op
over de 40%.
De tilrejsende kommer fra Hovedstaden (27%), fra Sjælland (11,5%), fra Syddanmark (3%) og fra Midtjylland (1,4%)
Overnatningsform. Omkring halvdelen bor privat i eget/lånt feriehus eller hos familie og venner under deres ophold i
forbindelse med kulturugen. En femtedel lejer et feriehus og hotel/pensionat/feriecenter tegner sig for tilsammen ca.
10%.
Opholdslængde. Gæsterne er længe på Bornholm, når de kommer på grund af kulturugen. Andelen med 1 overnatning er uændret fra 2017 med 1%, andelen af gæster, der er på Bornholm 2 eller 3 nætter er faldet fra 25 til 16%, og
andelen med 4 eller flere overnatninger er steget fra 74 til 83%.
Værdiskabelse. For de tilrejsende gælder det, at der er tale om turister, som skaber stor værdi for Bornholm, idet vi fra
VisitDenmarks analyser er bekendt med, at kulturturister har højere døgnforbrug end andre gæster og i tillæg hertil er
det dokumenteret, at kulturugens gæster har længere ophold end øvrige besøgende. Vi ved desuden, at målgruppen
fortrinsvis består af par, der rejser uden børn i aldersgruppen 50+.
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OM ARRANGØRERNES TILBAGEMELDING
Publikums antal. Resultaterne viser, at det store flertal blandt arrangørerne opnåede et publikumstal på eller over det
forventede. 41% indberetter ’Som forventet’, 37% ’Flere end forventet’ og 22% ’Færre end forventet’.
Egen markedsføring. Selvom Kulturugen gennem sit sekretariat markedsfører den samlede kulturuge og de enkelte
arrangementer, så angiver 97% af arrangørerne, at de også selv har brugt ressourcer på markedsføring af deres eget
arrangement. Sociale medier som Facebook og Instagram (83%) er den mest benyttede kanal til markedsføring efterfulgt af eget website (66%). Takket være en meget interesseret og opsøgende lokal presse har arrangørerne også
kunnet opnå stor synlighed her. Godt og vel halvdelen af alle arrangører nævner således, at de har brugt kræfter på
pressearbejde.
Tjek af badge. Beklageligvis angiver kun 60%, at de kontrollerede det obligatoriske badge. I nogle tilfælde, som ved fx
ved meget stort fremmøde, hvor kun en enkelt guide er tilstede, kan det være særdeles vanskeligt at kontrollere. Men
steder, hvor der skal vises billet, bør det være ganske overkommeligt. I dialogen med arrangørerne skal det understreges, at indtægten fra salg af badges er vigtig for Kulturugens legitimitet og videreførelse.
Samarbejde med sekretariatet. 66% bedømmer samarbejdet som særdeles godt (2017: 57%), 31% som nogenlunde
godt eller godt (2017: 43%) og 3% som dårligt (2017: 0%) Ingen bedømmer det som meget dårligt. Der er altså sket
en lille forskydning i vurderingen, hvorved der er større uenighed blandt arrangørerne i deres opfattelse.
2018 var kendetegnet ved en større andel af ”nye” arrangører end tidligere år på baggrund af vores eget og de sporansvarliges opsøgende arbejde. Vores information har nok i flere tilfælde været for ”indforstået” og ikke grundig nok.
Samtidig har indførelsen af ændringer i vilkårene for deltagelse givet et større behov for kommunikation til de ”gamle”
arrangører.
Fremtidig deltagelse. Publikum og arrangører har det til fælles, at de gerne kommer igen og igen. Gruppen af arrangører består af en relativt stor fast kerne, som år efter år stiller op med nye aktiviteter, men der kommer også nye til hvert
år – og deres antal har igen i år været højere end frafaldet fra tidligere aktører. Grundlæggende er der et stort ønske
fra mange sider om at være en del af Bornholms Kulturuge, ligesom mange opfatter Kulturugen som en effektiv platform til synliggørelse af dem selv og deres projekter.
79% vil helt sikkert være med igen (2017: 85%), 17% vil måske deltage igen (2017: 10%) og 4% har ikke lyst til at deltage en anden gang (2017: 5%).

OM 2018 SOM ’TEST-ÅR’
En overgang. Året blev introduceret som et overgangsår, hvor Kulturugen var udfordret af at have mistet Færgen A/S
som hovedsponsor. Efterfølgende blev de regionale vækstfora lukket med 2018, og der er endnu ikke offentliggjort
vilkår og heller ikke åbnet for ansøgninger i de nye fora, som skal afløse de regionale vækstfora fra 2019. Således
blev kulturugen udfordret endnu mere end oprindeligt forventet i forhold til fremtidig økonomi.
Det var planlagt, at der i 2018 blev arbejdet på at skaffe finansiering til gennemførelse af ugen uden fald i kvaliteten,
sideløbende med at en mere langsigtet vision blev formuleret. I december 2017 holdt bestyrelsen seminar, hvor retning og ideer blev formuleret. I januar inviteredes tidligere arrangører + andre interesserede til møde på Gudhjem Museum, hvor bestyrelsen forelagde kulturugens udfordringer og kom med forslag til mulige løsninger. Efter input fra mødet vedtog bestyrelsen Vision og strategi for 2019 – 2021 i marts 2018, hvor resultater fra 2018 skal udgøre de data,
som næstfølgende år sammenlignes med.
I forhold til finansiering af kulturugen 2018 mødte vi stor velvilje hos lokale fonde og sponsorer, der gjorde det muligt
at gennemføre med så flot resultat. Nedlæggelsen af Bornholms Vækstforum og usikkerhed om, hvad der kommer til
at afløse dette, har betydet forsinkelser i forhold til øvrige fondsansøgninger til 2019.
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Obligatorisk adgangstegn. Det blev besluttet at gennemføre et forsøg med obligatorisk badge for Kulturugens publikum. Kulturugen gjorde en stor indsats for at kommunikere, at man kun kunne deltage i arrangementerne, hvis man
havde købt badge. Erfaringerne viser, at der er et stykke vej endnu, inden konceptet er helt indarbejdet. Bl.a. fremgik
det desværre ikke alle steder i forbindelse med billetkøb til de enkelte koncerter og forestillinger. Men alt i alt forløb
forsøget positivt, og langt de fleste har taget godt imod de nye vilkår. Det fremgår af undersøgelsen blandt arrangører,
at 44% af arrangørerne har ikke oplevet reaktioner fra publikum i forbindelse med obligatorisk badge. 28% har modtaget positive reaktioner og 21% har registreret negative reaktioner.
Negative reaktioner kommer især fra publikum, som ikke føler, at de er blevet gjort tilstrækkelig opmærksom på, at
badget var påkrævet, i forbindelse med at de købte billet. Eller den kommer fra gæster, som kun deltager i et enkelt
arrangement og som derfor mener, prisen er for høj.
Der skal fortsat arbejdes med kommunikationen overfor såvel arrangører som publikum. Badge vil fortsat være et obligatorisk adgangstegn for publikum til deciderede events. Men sideløbende skal der findes en løsning gældende for
udstillinger, som foregår på gallerier og museer over hele kulturuge perioden, hvor det ikke er muligt eller formålstjenligt at afvise alle andre gæster.
Mere sikre data for antal gæster er en af sideeffekterne ved obligatorisk adgangstegn. Der blev solgt og udleveret ca.
2.580 stk. badges, og det antal betragtes som det officielle tal for antallet af gæster, der deltog i årets kulturuge.
Alle arrangementer genererede tilsammen godt 9.000 besøg fordelt over hele Kulturugen. Dette tal ligger en del lavere end opgørelserne fra de seneste år. Det skyldes i høj grad, at besøg på udstillinger og åbne gallerier ikke er talt
med, fordi de ikke var begrænset til publikum med badge og heller ikke var markedsført som egentlige kulturugeaktiviteter.
Samarbejde med overnatningssektor. Salg af pakkerejser inklusive billetter til hovedbegivenheder blev gennemført
med BornholmTours i 2018. Partneren melder tilbage, at det var interessant og relevant at afprøve konceptet. Resultatet i form af antal solgte pakker er tilfredsstillende. Med enkelte justeringer er aktøren interesseret i at fortsætte samarbejdet, og vi forventer at flere vil deltage i fremtiden.

OM ALLE DEM, DER GØR DET MULIGT
Sponsorater, fondsbevillinger og tilskud fra Vækstforum/BRK udgjorde den nødvendige økonomi.
Arrangørernes mere eller mindre ulønnede indsats gav kulturugen et volumen og en kvalitet, der rækker langt ud over
det, som regnskaber og budgetter kan vise.
Mediedækningen var uvurderlig i forhold til at skabe kendskab hos primært bornholmerne.
Fonde og sponsorer var Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand Fond, Nordea Fonden, Brdr. E., S. og A.
Larsens Legat, Beck Pack Systems A/S, Bornholms Mosteri A/S, HORESTA/Bornholm, HJB Byg, BornholmerFlyet,
Bornholms Revision, Bornholms Tidende A/S, JF-Data, Destination Bornholm ApS og FNDRKAAS.
Bornholms Kulturuge var desuden støttet af Regionale Udviklingsmidler gennem Bornholm Vækstforum/BRK. Destination Bornholm støttede op om Kulturugen med markedsføring, analysearbejde, kontorfaciliteter og tidsforbrug hos
medarbejdere.
Mange arrangører skaffede desuden medfinansiering til egne projekter fra både fonde og virksomheder.
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RESULTATMÅL 2019-2021












Mål for antallet af spor og for antallet af aktiviteter i hvert spor.
Minimum 8 forskellige spor med minimum 10 aktiviteter i hvert spor.
Resultat 2018: 9 forskellige spor og 1 spor med 8 aktiviteter, de øvrige 10 eller flere
Mål for samlet antal besøg ved kulturugens arrangementer med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15% i
2021
Resultat 2018: 9.139
45% af kulturugens gæster deltager i 5 eller flere kulturugearrangementer.
Resultat 2018: 42% deltog i 5 eller flere arrangementer
Mål for publikumstal, med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15% i 2021
Resultat 2018: 2.580
Mål for antal tilrejsende gæster med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15% i 2021
Resultat 2018: 1.109
Mål for økonomisk værdi, udregnet på baggrund af tilrejsende gæster, deres indkvarteringsform og opholdslængde. Vækst på 15% i 2021
Resultat 2018: na (manglende event tracking for Kulturugen 2018)
Mål for publikums kvalitetsvurdering. Publikum giver en gns. karakter på minimum 8,25 på en 10 punkts skala.
Resultat 2018: 8,58
50% af det tilrejsende publikum har deltaget i tidligere kulturuger.
Resultat 2018: 75%
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HANDLINGSPLAN 2019
Budget 2019:
Omkostninger:
Tilskud til arrangører
Markedsføring
Honorar, Koordinering, sekretariat, programlægning
Honorar, Projektledelse, regnskab, markedsføring, evaluering
Kontorhold, møder mv
Revision
Omkostninger i alt

825.000
325.000
150.000
100.000
25.000
5.000
1.430.000

Finansiering:
Sponsorater og fondsbevillinger
Tilskud BRK
Andre indtægter
Finansiering i alt

1.040.000
165.000
125.000
1.430.000

Fundraising - Opfølgnings- og planlægningsmøde med ansvarlige for spor - Evaluerings- og opstartsmøde med tidligere og potentielle arrangører - Fastlæggelse af vilkår for arrangørers deltagelse - Behandling af indkomne ansøgninger/tilmeldinger - Koordinering og dialog med arrangører og sporansvarlige – Programlægning – Markedsføring Planlægning og design af publikumsundersøgelse - Gennemførelse af kulturuge 2019 - Analyse og evaluering
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