Tvillingegården
Open Air evaluering 19.08.2013
Fremmødt
24 svarende til ca. halvdelen af de frivillige til Open Air
Regnskab
Forventet overskud mindst som budgetteret.
Vurdering på baggrund af udsolgt
Plads til publikum
Ok, slog til og gik til
Stolerækkers placering og antal
Passende, opstregningen god
Toiletforhold
Pissoire kan med fordel laves større. I pauserne var der kø ved toiletterne, ellers ikke.
Salgsboder/det der blev solgt
Ok med placeringen.
I programmet skal nævnes, at man støtter Tvillingegården ved at købe i salgsboden
Der skal bages færre kager
Parkering
Fungerede godt med indretning af P-pladsen. Der var ca. 425 biler. Hurtig afvikling efter koncerten.
Indgang
Fungerede rigtig godt. Hvilket publikum også gav udtryk for
Afspærring
Var god og virkede efter hensigten
Armbånd
Efter lidt øvelse gik det fint med at få dem på.
Armbånd og den øgede kontrol betød, at flere forsøg på at komme gratis ind blev stoppet.
Publikum fandt tilsyneladende, at det var udmærket med armbånd
Scene
En fordel med den hvide bagbeklædning.
Scenen god, men skal hæves
Lyd
God
Billetsalget
Det skal tilrettelægges anderledes.
Starter ved julemarkedet. Stemning for at det derefter bare fortætter.
Styregruppen lavere endelig plan for billetsalget.

Arbejdet i de forskellige grupper
Udmærket
Styregruppen indkalder til fælles planlægningsmøde vedr. arbejdsplan, antal kager m.v. før sommerferien.
Kunstnere
Godt, dog var der forslag om at starten bliver mere kvik
Det trykte program
Fint, dog skrives mere om køb i baren
Prisniveau
Mange har sagt, at det er lavt. Udgangspunktet er, at det bliver uændret. Kun hvis prisstigninger betinger
det, sættes prisen op.
Tidspunkt for arrangementet
Det er godt
Længde på arrangement
Ok, middagspausen skal være 1 time – i hvert fald når vejret er godt.
Omtale/PR/annoncering
Ok
Blev målene nået?
At give publikum en god oplevelse
At øge kendskabet til Tvillingegården
At få et pænt overskud
Ja, ja, ja
Skal vi lave Open Air næste år
Ja, og det bliver den onsdag den 13. august.
Der blev også besluttet Open Air i 2015 ud fra at en bestemt kunstner, som vi gerne vil have til at optræde,
skal bookes mere end 1 år forud.

