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Om festivalen

Bøgrend Autofest er en sjangeruavhengig festival som startet i 2010 og holder til i en nedlagt
bensinstasjon i bygda Bøgrend i Vinje i Telemark. Bygda teller til vanlig ca 70 mennesker. I 2011
ble festivalen arrangert for andre gang til stor begeistring for publikum, artister og presse.

Ansvarlig arrangør
Ansvarlig arrangør for Bøgrend Autofest 2011 var konsertforeninga Havresekken. Foreninga har
arrangert konserter og festivaler jevnlig siden mai 2010. Havresekken er sjangernøytral og har så
langt presentert 65 artister på 16 forskjellige steder i Oslo. Høsten 2011 vant vi prisen ”Ragnarrocktrollet”, opprettet i ånden etter det store arrangementet Ragnarrock i 1973, og som går til aktører
som har bidratt til verdifull og betydelig grenseoverskriding og nyskaping på musikkområdet.
Festivalen ble i år som i fjor gjennomført i samarbeid med prosjektet Liv i Vinje. Liv i Vinje er et
prosjekt som arbeider for økt trivsel og livskvalitet for de som bor i Vinje skolekrets. Liv i Vinje vil
òg jobbe for å øke folketallet og sikre elevgrunnlaget for framtidig drift av Vinje Oppvekstsenter og
ny bosetning.
Festivalledelsen for Bøgrend Autofest 2011 ble organisert med følgende ansvarsfordeling:
• Presse, markedsføring og informasjon: Eivind Kaasin
• Booking, teknisk & artistkontakt: Asgaut Bakken og Sigrun Tara Øverland
• Frivilligkoordinatorer: Silje Hegg
• Områdeansvarlig: Sigrid Vesaas.
• Design & dekor: Morten Stoltz Vernegg
Selve styret i Havresekken består av følgende personer:
Eivind Kaasin (Tokke), Asgaut Bakken (Vinje), Sigrun Tara Øverland (Oslo), John Olav Hovde
(Bamble), Lars Tefre Baade (Oslo), Morten Stoltz Vernegg (Oslo), Lars Underdal (Vinje)
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Program 2011
Hele 20 artister stod på programmet på årets festival. Artistene spredde seg over en hel rekke
sjangre, i tråd med vårt sjangeruavhengige utgangspunkt. Sammensetningen av kveldene ble gjort
ut ifra en tanke om å skape kontraster, der overgangene fra artist til artist kan skille seg sterkt i
forhold til både sjangeruttrykk og stemning. Vi ser at dette fungerer svært godt.
Artistene ble fordelt ut over fire dager. Torsdagen var i utgangspunktet planlagt gjennomført på
Mjonøy, men grunnet de tragiske hendelsene 22. juli bestemt vi oss for å gjøre denne åpningsdagen
gratis, og åpen for alle aldersgrupper. Av plasshensyn flyttet vi derfor arrangementet til Bøgrend
Auto. Slik så fordelingen ut på årets festival:

TORSDAG | 4. august | Bøgrend Auto
Minnemarkering 22.juli & tale v/Arne Vinje
Ingebjørg Harman Bratland - (folkemusikk / pop)
Unni Boksasp (solo – folkemusikk)
Stian Westerhus (solo – jazz/impro)
Jonas Alaska (solo – vise/pop)
DJ Danny Midnight (sveivegrammofon-DJ)

FREDAG | 5. august | Bøgrend Auto
Per Anders Buen Garnås & Frank H. Rolland (folkemusikk)
Deathcrush (støyrock)
Captain Credible (elektronika)
Stein Torleif Bjella (vise/country)
Bitu & The Bandits (reggae)
dj twirl (world)

LØRDAG | 6. august | Bøgrend Auto
Bingo m/ Bingokongen Ronny Haugeland
Ontz (elektronika/pop)
Sudan Dudan (folkemusikk)
Frida Ånnevik (pop)
Gammalgrass (bluegrass/galskap)
Kråkesølv (indierock)
El Cuero (rock)

SØNDAG | 7. august | Vinje Kirke
Elias Blix-konsert med m.a Aasmund Nordstoga og Øyonn Groven Myhren som solister
(salmer/folkemusikk)
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TORSDAG | 4. august | Bøgrend Auto
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ANDRE PROSJEKT / AKTIVITETER
Vi ønsker også å aktivere publikummet ut over selve musikkprogrammet, og gi de noen utenommusikalske opplevelser også. I år gjorde vi dette gjennom noen følgende prosjekt.

BINGO
I tillegg til konserter ble det arrangert bingo
med “bingokongen” Ronny Haugeland. I år
hadde han med seg eget band, og bingoen ble
stor suksess for de oppmøtte.

MAL FESTIVALBILEN
Midt på området kunne folk male på en Lada
som var blitt donert til festivalen av Amund
Søberg. Grunnet regn ble ikke bilen satt ut på
området før siste dag på festivalen.

TJUEELLEVE - UTSTILLING
Vi samarbeidet også med foreningen Frie Tøyler
om utstilling av bilder fra deres 365-dagers
fotokalender TjueElleve. Kalenderen består av
365 små foto, ett for hver dag. Disse kortene ble
hengt opp inne i flere av vinduene på verkstedhallen.

Hornspill
På området ble det tilrettelagt for ulike aktivteter som blant annet ringspill lagd av horn.
Dette fungerte spesielt godt på åpningsdagen
hvor det var fri aldersgrense.
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Arenaer

Den nedlagte bensinstasjonen Bøgrend Auto var hovedarena for festivalen. Bensinstasjonen ble
lagt ned for nærmere 10 år siden, men har det siste året blitt brukt som laftehall. Hallen i selve
bensinstasjon viste seg nok en gang meget godt egnet til konsertproduksjon. Hallen ble lånt av
Øystein Romtveit. I tillegg til hallen ble butikklokalene til Vinje Gardsmat benyttet til servering og
noe oppbevaring.
Under årets festival samarbeida vi med Vinje Målag om kirkekonsert på søndagen under festivalen.
Denne konserten ble arrangert i Vinje Kirke.
Festivalcamp med Hengekøyehotell
Alle festivaldeltakerne hadde mulighet for
gratis overnatting på festivalcampen under
festivalen. Festivalcampen ligger på et
jorde på en bakketopp like over selve festivalområdet. Jordet på festivalcampen ble
velvillig lånt bort av Kjell Negarden.
I samarbeid med Licence to Chill (ChillBill) satt vi opp et eget hengekøyehotell
hvor folk kunne ta seg en pust i bakken,
og slappe av. Totalt ble det hengt opp åtte
hengekøyer på campen.
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Markedsføring

Hjemmesider
I forbindelse med årets festival utarbeidet vi helt nye hjemmesider for festivalen på www.bogrend.no. Hjemmesidene
ble utarbeidet av Ole Andreas Lo og designer Morten Stoltz
Vernegg.
Grafisk profil
Den grafiske profilen for 2011 ble videreutviklet fra året før,
og vi gikk for en løsning der vi frigjorde oss fra den grafiske
profilen til Havresekken. Ansvarlig for design av alt av trykksaker, samt t-skjorter m.m. var grafisk designer Morten Stoltz
Vernegg.
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Festivalen markedsført gjennom plakater, flygeblad, annonser, sosiale medier, sms og e-post. Med et forholdsvis lite
annonsebudsjett begrenset annonsering seg til region-avisa
Vest-Telemark Blad og noen utvalgte musikknettsteder. Sosiale medier var en viktig kanal i markedsføringen og informasjonen om årets festival. Nok en storstilt vervekampanje
fra Havresekken, Liv i Vinje og ulike privatpersoner gjorde
at festivalen ble lagt merke til av et bredt publikum rundt
om i hele landet.
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TEKNISK GJENNOMFØRING
Vi samarbeidet også i år med to fantastiske folk om teknisk
gjennomføring av festivalen. Hallingdal Lyd stod for komplett lydproduksjon på festivalen. Hovedansvarlig for lydproduksjonen fra Hallingdal Lyd var lydtekniker Herman
Kvelprud.
På lysfronten stod lystekniker Elisabeth K. Nilsson ansvarlig
for lysproduksjonen, med innleid lys fra Rubicon A/S. I
tillegg stilte kulturskolen i Vinje Kommune med en mindre
PA, og noe lys. Ansvarlig for teknisk gjennomføring og oppfølging av artister fra festivalen sin side var Sigrunn Tara
Øverland og Asgaut Bakken.
God lyd og bra lys er svært viktig for oss, og på årets festivalen var det gjennomgående svært god lyd, og godt lys.
Samarbeidet med Hallingdal Lyd og Elisabeth K. Nilsson er
noe vi vil videreføre til senere festivaler.
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FRivillige
Bøgrend Autofest er fortsatt en festival der alle jobber frivillig og på dugnad på alle nivå. Totalt
var nærmere 60 frivillige innvolvert i festivalen på ulike nivå, i forberedelser, gjennomføring og
etterarbeid. Flesteparten av de frivillige var fra bygda, eller fra Vest-Telemark. Men det var også
frivillige fra andre deler av landet. Prosjektleder for Liv i Vinje, Silje Hegg, var hovedansvarlig for
koordinering av frivillige.
De frivillige gjorde en formidabel innsats. Folk stilte også opp med en hel del utstyr og remedier til
festivalen - alt fra strøm, kabler, industrigjerder, partytelt til barrikader. Festivalen ble gjort mulig
grunnet en utrolig dugnadsinnsats og –vilje i alle ledd fra arrangører til bygdefolk.

SERVERING
Det var Bodil Irene Nordjore og Øystein Løvlie som stod for matserveringa under årets festival.
Turbobudeia Bodil er kjent for sin fingerspisskompetanse på tradisjonsmat, og har gitt ut flere bøker med dette som tema. Øystein Løvlie er mannen bak det økologiske bakeverkstedet Godt Brød.
Responsen på både dette mattilbudet og ikke minst smaken på maten var fantastisk. Alle menyene
hadde titler som bygget under bensinstasjonskonseptet som f.eks vegetarsuppa 95 blyfri osv. Vinje
Gardsmat stod for servering av drikke. Utvalget av drikke var rikt med stort innslag av spesial-øl og
-cider. I tillegg ble det solgt kvalitetskaffe i regi av www.kaffekvern.no.

DOKUMENTASJON
Før, underveis og etter festivalen ble det tatt bilder og dokumentert arbeid, stemning, artister osv.
Disse ble lagt ut kontinuerlig i sosiale medier, og på hjemmesider. Det ble også gjort video-opptak
under festivalen, men disse opptakene er ennå ikke redigert sammen. Festivalen samarbeidet også
med flere regionaviser om utlevering av foto til bruk i presseoppslag. Dette var en bra løsning for å
sikre bildekvaliteten, og for å sikre omtale. Fotografer under festivalen var Anne Vesaas og Eivind
Kaasin. Video-opptakene ble gjort av Morten Stoltz Vernegg.
> Lenke til bildegalleri fra festivalen finnes til slutt i rapporten

PUBLIKUM / BILLETTSALG
Billettsalg
Billettene til festivalen ble lagt ut for forhåndssalg gjennom Billettservice. Totalt ble det lagt ut 300
festivalpass, samt 100 dagspass per dag (fredag og lørdag) til forhåndssalg. Det ble også solgt billetter i døra under arrangementet.
Totalt ble det solgt 419 pass til festivalen, fordelt slik:
Festivalpass: 190
Dagspass:
229 (fredag 58, lørdag, 171)
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Totalt ble det solgt billetter for 248 690,> Se vedlagt oversikt over billettsalg for Bøgrend Autofest 2011
Publikumsantall
Som tidligere nevnt var torsdagen gjort åpen for aldersgrupper og gratis i år. Totalt antall personer
innenfor portene i løpet av dagene ble fordelt slik:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

420
336
468
90

Totalt var det 1314 besøkende på Bøgrend Autofest 2011.

PRESSE / MEDIEOMTALE
Responsen fra media på festivalen var svært god i år også.
Vi har hatt et godt samarbeid med journalister, og de har
vært generelt interessert i festivalen og artistene. Vi hadde
i år pressedekning mer jevnt fordelt ut over hele året, noe
som bidro til å få festivalen i fokus over en lengre periode.
I forkant av festivalen sendte NTB ut pressemelding til
alle landets aviser, noe som førte til at vi fikk oppslag også
utenfor regionen. Lokalavisa Vest-Telemark Blad hadde
generelt svært god dekning av festivalen, og var også en
viktig part når vi annonserte at åpningsdagen skulle være
åpen for alle. Regionavisene TA og Varden hadde begge god
dekning av festivalen.
> Lista over presseoppslag for festivalen ligger vedlagt.

ØKONOMI
Regnskapet for årets festival viser at festivalen gikk i et underskudd på 5 229,-. Underskuddet blir
dekket inn av fjorårets overskudd for Bøgrend Autofest, og dekkes av ansvarlig arrangør, konsertforeninga Havresekken.
Billettsalget ble omtrent som budsjettert, noe vi var relativt greit fornøyd med. Vi skulle selvsagt
ønsket at billettsalget var noe bedre, men ser at dette også henger sammen med en litt mer omfattende markedsføringsstrategi.
Mot slutten kom det til en del små uforutsette utgifter, så vi klarte ikke helt å holde oss unna et lite
underskudd.
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Ellers er festivalen drevet 100 % på dugnad fra alle arrangører og involverte. Dette er et svært stort
arbeid som ikke kommer med i selve regnskapet for festivalen, men som innebærer en reell arbeidsinnsats på til sammen tusentalls arbeidstimer.
Festivalen ble støttet av Norsk kulturråd, Telemark Fylkeskommune og Vinje Kommune. På sponsorsida var de aller fleste aktørerene inn med direkte sponsing av varer og tjenester.
Regnskapet ble revidert av Olav Johre i Johre Revisjon.
> Se vedlagt regnskap for Bøgrend Autofest 2011

Oppsummering
Vi som ansvarlige arrangører er svært fornøyd med gjennomføringen av årets festival, og registrerer at både publikum, artister og frivillige også er svært fornøyd med festivalen. Tilbakemeldingene
og responsen er har vært gjennomgående gode, og viser at folk virkelig setter pris på arrangement,
maten, drikka, stemningen og fremfor alt musikken som blir presentert.
Selve arrangementet forløp uten noen nevneverdige problem - uten bråk eller ulykker. Vi hadde
et godt samarbeid både med politi, sjenkekontroll og brannvesen som gjorde at arrangement gikk
trygt og rolig for seg.
Med årets festival fikk vi nok en gang bekreftet at en sjangerfri musikkfestival med store kontraster
fungerer svært godt, og kan være en døråpner for at publikum kan oppdage ny musikk, og ikke
minst annen type musikk. Slik sett fungerte årets program svært godt, og ga oss motivasjon til å
jobbe videre med festivalen.

Eivind Kaasin
Festivalsjef for Bøgrend Autofest og styreleder i Havresekken

VEDLEGG
•
•
•
•

Revidert regnskap for Bøgrend Autofest 2011
Oversikt over billettsalg for Bøgrend Autofest 2011
Revisorberetning fra Johre Revisjon
Presseklipp fra Bøgrend Autofest 2011

•

Lenke til bilder fra Bøgrend Autofest 2011:
http://www.flickr.com/photos/havresekken/sets/72157627432800038/show/
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