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Orientering om Robert Plant konsert 2. juli 2019
Halden kommune skal arrangere en utendørs konsert på Stevnesletta, Fredriksten festning tirsdag
2. juli 2019 med Robert Plant, tidligere vokalist i Led Zeppelin.
Halden kommune har stor avskalling av arbeidsplasser innen industri og varehandel, og
sysselsettingsgraden går nedover. I «Nyskapings- og utviklingsplan» for Halden kommune,
vedtatt i kommunestyret juni 2016, skal kommunen satse på nye arbeidsplasser innenfor fire
områder, der i blant arrangementsbyen Halden. Dette er fulgt opp i økonomiplan 2019 – 2022 og
inngår i samfunnsplan 2018 - 2050. Østfold Fylkeskommune har vedtatt i Fylkeskulturplanen å
satse på Fredriksten festning som kulturarena, samtidig som det jobbes med en overordnet
arenautviklingsplan for Fredriksten festning.
Tons of Rock valgte etter fem år å flytte sin festival til Oslo. Østfold fylkeskommune ønsket at
Halden kommune skulle ta initiativ til videre utvikling av Fredriksten festning. Med dette i
tankene, ble det arrangert et møte med ulike interessenter i september. I tillegg har diskusjonen
om «hva gjør vi etter Tons of Rock?» blitt løftet opp på frokostmøte for arrangører. Det blir
etablert store arrangement i flere av nabokommunene, i tillegg til at mange av de frivillige og de
som var engasjerte i Tons of Rock ønsket å bidra videre til arrangementssatingen i Halden.
Rådmannen mener at 2019 ikke må bli et «hvileår», i frykten for at kompetansen skal forsvinne
og andre aktører vil ta over store deler av markedet.
Hovedpoenget fra møtet er at Halden må lære av de beste på arrangement og samarbeide med
dem. Representanter fra kommunen og næringen dro på studiebesøk til Dalhalla i Rettvik
(Sverige) og inviterte Bergen Live til et møte på Fredriksten festning. Halden kommune er i
startfasen til et svært spennende samarbeid. Parallelt med dette oppsto en mulighet til å få til en
stor konsert allerede i 2019. Bergen Live var allerede i dialog med managementet til Robert Plant
om en konsert i Bergen og tilbød Halden kommune å ta del i avtalen. Det er stor tro på at
konserten med en internasjonal rocke-legende vil gå i økonomisk balanse.
Halden har høy kompetanse på å gjennomføre store arrangement, og det jobbes nå for fullt med
organisering og praktiske avklaringer rundt konserten. Konserten er en del av prosessen for å
skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Både frivilligheten og næringslivet i Halden inviteres inn i

prosjektet. Allmøte arrangeres på Brygga kultursal mandag 17. desember. Rådmannen mener at
det var viktig å handle raskt da en unik mulighet dukket opp, og at det er ekstra viktig å vise både
Bergen Live og Dalhalla at Halden mener alvor med samarbeidet og at de kan ha full tillit til
evnen til å gjennomføre store arrangement i Halden.
Norske konsertarrangørers årskonferanse for 2018 ble arrangert i Halden i oktober. Det ble
tydelig dokumentert at dette var «uforglemmelige dager» og svært vellykket. Rådmannen følger
opp og viser for alle deltakerne (i overkant av 250 personer/arrangører) at Halden er det rette
stedet for deres arrangement, og at det er trygt å gjennomføre store arrangement i Halden.
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