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Udbredelse af store festivaler 
Udvikling af nye festivaler og events 

Publikumsudvikling 



https://www.youtube.com/
watch?v=b-bfrRMZeTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-bfrRMZeTc
https://www.youtube.com/watch?v=b-bfrRMZeTc
https://www.youtube.com/watch?v=b-bfrRMZeTc
https://www.youtube.com/watch?v=b-bfrRMZeTc
https://www.everydayproject.dk/


      Resultater DOX:ON:TOUR 

• Ny målgruppe 

 

• Rekord antal events og publikummer i DOX:ON:TOUR 

 

• Nyt workshoptilbud til unge 

 

• Samarbejde med indsatsområdet USKIK om regional filmkonkurrence ´Bag Facaden´.  

 

• En evalueringsrapport med anbefalinger til samarbejde mellem Kulturmetropolen og festivaler 

 

• Bidraget og været en del af CPH:DOXs nationale og internationale gennembrud. 

 

 

 



Byorienteringsløb – 
Oplev byen på en ny 
måde 
 
6 kommuner  
maj – juni 2018  
op til  
WMOC2018 
 
Vælg mellem 3 km, 5 km og 8 km, og 
deltag individuelt eller i hold/familier 
- Alle kan være med. 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiw5jzus3YAhXEFJoKHauoDW0QjRwIBw&url=http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7390-13-december-cityorienteringslobet-og-orienteering-runners-cph&psig=AOvVaw2ydqwiDPV7xDx5473_I2Q-&ust=1515675794363705


Formål og målsætninger 
 

•  Kulturmetropolen er medudviklere på et nyt pilotprojekt, der skal bredes ud over DK de 
næste 3 år. 

 
•  Vi er en del af noget større og med til at skabe opmærksomhed omkring WMOC2018. 

 
•   Vi udvikler nye tilbud til vores borgere, herunder børnefamilier. 

 
•   Vi siser nye steder af vores byer, hvor borgerne (måske) normalt ikke kommer. 

 
•   Vi er med til at flytte borgere over kommunegrænser. 

 
•   Tiltrækker nye medlemmer til lokale orienteringsklubber. 

 
•    Kendskab bidrager til interessen for etableringen af nye klubber. 

 
•   Bidrager til borgernes bevægelses- og oplevelseslyst! 

 
 
 
 



24. maj: Tisvildeleje 
Tisvilde Hegn 
Orienteringsklub 

16. juni: Køge 
Køge Orienteringsklub 

27. juni: Ballerup 
Ballerup Orienteringsklub 

xx. juni: Herlev 

24. juni: Gladsaxe 
OK73 

30. juni: 
Furesø/Værløse 
OK Skærmen 
Orienteringsklub 



FIND VEJ! – dagen 5. maj. 
200 postkort pr. arrangement i: 
Rudersdal/Birkerød, Rudersdal/Holte, 
Ballerup, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, 
Allerød, Egedal, Gribskov og Fredensborg. 

Markedsføring 
FB-begivenheder 
Lokale postkorts/flyers 
Lokale plakater 
Pressemeddelelse med lokal vinkel 
Foto-shoot 
Instagram takeover 
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1 nyt eventformat –  
udviklet af unge 

1 Topmøde 
75 beslutningstagere 

75 unge 
2 dage efteråret 2018 

 


