Esbjerg Rock Festival organiserer mere end 1.000
involverede og op mod 10.000 gæster

Når man opbygger en mindre by i løbet af nogle uger og samler dens ”befolkning” i løbet af en weekend, skal der mange ressourcer og kompetencer til, og
det skal alt sammen koordineres under hensyntagen til myndighedskrav.
Behovet
Foreningen har kun nogle få ansatte, der står for den daglige koordinering, mens
resterende ressourcer og kompetencer insources og skaffes blandt leverandører og frivillige. Det stiller stor krav til struktur og koordinering, så alt ”går op i en
højere enhed”, når arrangementet finder sted. Undervejs skal der både tages
hensyn til myndighedskrav, leverandører og gæsters ønsker og festivalens egne
mål. Det kræver, at man har alle de rette kompetencer i organisationen.
Løsningen
Vi har i over 10 år været insourcet i forskellige roller afhængig af organisationens
behov, eksempelvis barchef, festivalkontorchef, organisationschef og senest som
sikkerhedschef.
Med op mod 1.000 mennesker involveret, hvoraf hovedparten er frivillige, som
man ikke på samme måde som en almindelig arbejdsplads har en ansættelsesbestemt ledelsesret over, skal man tænke ledelse og organisering lidt anderledes. Men samtidig skal der være styr på formalia som organisationsstruktur og
ansvar, så styringen stadig fungerer, ellers når man ikke i mål med at planlægge,
koordinere, opbygge og afvikle et arrangement af den størrelse på under et år.
Hertil kommer en lang række myndighedskrav fra kommunen, beredskabsmyndighederne, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og politiet. En myndighedskontakt, som Imagehuset er vant til at varetage.
Arrangør Søren Højberg udtaler: ”Med Kevin kan jeg med ro i sindet overlade eksempelvis myndighedskontakt og koncentrere mig om så meget andet og stadig vide,
at der er styr på tingene.”

Kunden
Esbjerg Rock
Festival kunne
i 2015 fejre sit
25-års jubilæum
under varierende
navne som “Glam
Rock”, “Esbjerg
80’er Festival” og
nu “Esbjerg Rock
Festival”.
I storhedstiden
i 90’erne trak
festivalen over
25.000 besøgende, og ligger
nu på et niveau
omkring 10.000
gæster.
Mere end 1.000
personer hjælper
hvert år med at
afvikle festivalen i
hjertet af Esbjerg.

