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Norske konsertarrangører - Arrangørkonferanse 2018

Sammendrag av saken:
Halden er valgt ut blant flere sterke kandidater til å være vertskap for den årlige Arrangørkonferansen til
Norske Konsertarrangører. Konferansen er den største og viktigste møteplassen for landets
arrangørbransje. I midten av oktober samles hundrevis av arrangører i Halden for å videreutvikle
konsertfeltet i Norge. Denne konferansen vil være viktig for å tiltrekke seg nye arrangementer til Halden.
Bakgrunn
Nærings- og utviklingsplanen som ble vedtatt i kommunestyret 22.juni 2016 peker på
«Arrangementsbyen Halden» som et innsatsområde, og en målsetting om at det innen 2023 skal være
netto 200 flere lønnsomme arbeidsplasser i Halden knyttet til kreative næringer. For at dette skal kunne
realiseres, er det en forutsetning at Halden har et godt omdømme og er synlig. Halden må kontinuerlig
være i folks bevissthet – for å være et aktuelt sted å flytte til/skape ny næringsvirksomhet. I den
forbindelse var Halden kommune utstiller under ByLarm i 2017, som eneste kommune i Norge. ByLarm
er en norsk musikkonferanse og festival som arrangeres årlig i Oslo, og blir av mange regnet som
Skandinavias viktigste arena for nordisk musikk.
Halden kommune samarbeidet med flere lokale arrangører og lokalt næringsliv under ByLarm. Dette
samarbeidet medførte at Tons of Rock søkte om at Norske konsertarrangørers årskonferanse blir lagt til
Halden i 2018.
Halden ble valgt som vertskommune for Norske konsertarrangører årskonferanse 12. – 13. oktober 2018.
Det betyr at ca. 250 deltakere (alle er arrangører fra hele Norge) i denne perioden vil delta på denne
konferansen.
Halden kommune har blitt kontaktet av Tons of Rock, som er arrangøren av denne konferansen, i
forbindelse med behov og bidrag fra Halden kommune for å gjennomføre denne konferansen.
Norske Konsertarrangører avholder sitt årsmøte torsdag 11. oktober i Halden og har i den forbindelse
ønske om å bruke Brygga kultursal. Selve årskonferansen avholdes i Brygga kultursal som hovedarena
fredag 12. oktober og lørdag 13. oktober. Det vil i tillegg bli benyttet andre steder i sentrum til
fagseminar/parallellseminar.

Byen vil være spesielt innrettet på å ivareta konferansedeltakerne etter konferansen er avsluttet første
dag. Det lokale eventbyrået Kruttrøyk koordinerer ulike arrangement i samarbeid med næringene i byen,
slik at deltakerne kan få et opplevelsesrikt opphold i Halden.
Konferansen avsluttes med en festmiddag for konferansedeltakerne på Fredriksten festning.
Økonomi:
Rådmannen dekker kostnader i forbindelse med konferansen. Rådmannen er i dialog med koordinator fra
eventbyrået kruttrøyk som vil ha ansvaret for å tilrettelegge og organisere tilleggs arrangementer i byen
under konferansen. Eventbyrået vil også planlegge infrastruktur på Fredriksten festning blant annet leie
av telt til 300 personer med stoler og bord. Brygga kultursal benyttes til selve konferansen.
Betydning for næringsutvikling:
Konferansen er den største og viktigste møteplassen for landets arrangørbransje. I midten av oktober
samles hundrevis av arrangører i Halden for å videreutvikle konsertfeltet i Norge. Denne konferansen vil
være viktig for å tiltrekke seg nye arrangementer til Halden.
Rådmannen mener at Norske konsertarrangørers årskonferanse er en viktig arena for å vise arrangører i
hele Norge hvilke muligheter til å skape arrangement som finnes i Halden. Et samarbeid mellom Halden
kommune, lokalt kulturliv og lokalt næringsliv vil være viktig for å vise potensialet til Halden og være
med på å skape nye lønnsomme arbeidsplasser knyttet til kreativ næring.
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