
GLOBUS 2020
Ideer til alternativ markering



Planlegging for alternativ markering 2020

• Globus er i år fem år og er en sterk merkevare.

• Viktig å markere festivalen i år til tross for korona. Alternativ markering ute i kommunedelene vil 
kunne styrke merkevaren ytterligere.

• Smittevern og forhåndsregler har vært pri én. Godt samarbeid med kommuneoverlegen og 
smitterådet. Planene har flere ganger blitt endret.

• Vi ønsket ikke å lage arrangementer i byen som potensielt kunne trekke svært mye mennesker til 
byen samtidig.

• I år ønsket vi å skreddersy når og hvor ting skjedde for å ha kontroll på antall mennesker. Mindre 
produksjoner flere steder.

• Vi ønsket å bringe Globus ut til befolkningen via digitale aktiviteter, mindre arrangement i 
kommunedelene og samarbeid med flere kulturaktører i kommunen.



Digitalt og mange små, fysiske arrangement i hele 
kommunen. Barn og ungdom i fokus.

• Matlagingskurs x 3 (digitalt)

• Origami x 3 (digitalt)

• Bollywood og streetdance workshop for barn/ungdom 
(digitalt)

• Barnehageturné

• 3 x Globussamlinger på ungdomsklubben Neon på Fjell

• Høytlesinger i Svelvik, sentrum og knutepunkt Strømsø

• Boktips fra Mjøndalen (digitalt)

• Fotoutstilling hos Jasmin i Globusgården

• Globusmat på Café Schultz

• Workshop, Union for barn, «Mini-Afrika»

• Digital Globus spilleliste

• Konserter (digital + live på Union)

Alle arrangement gratis unntatt konsert på Union (50,-)



Ukas program

NB! Alle arrangement med 
påmelding/smittevern



Café Schultz 
gjennom 
uka



Barnehageturné

Den Evigunge Bestefaren

Den Evigunge Bestefaren er en intim forestilling med 
tekst og visuelle innslag, der sjongleringskunstner Diego 
Belda hopper mellom å være fortelleren og den 
evigunge bestefaren Lalo.

• mandag 14.9: Fjellhagen barnehage 

• tirsdag 15.9: Nordbylunden barnehage

• onsdag 16.9: Aronsløkka barnehage + 
Dalgårdsvegen barnehage 

• torsdag 17.9: Støa barnehage (Svelvik)

• fredag 18.9: Hatten barnehage (Mjøndalen)



Fantastisk 
innhold for 
alle aldre.



Sosiale medier og markedsføring

Presse: DT, Dagsavisen Fremtiden, DrmLive24, NRK Buskerud radio



Statistikk sosiale medier

• På Facebook nådde vi ut til 42 300 mennesker

• På Instagram nådde vi ut til 6 600 mennesker

• Matlagingsvideoen fra Venezuela har blitt sett 4 800 ganger på facebook!

• I tillegg var mange flinke til å dele innhold fra hjemmesiden og vimeo på egne sider. 

• Ca. 300 personer i snitt/pr dag var innom på hjemmesiden i løpet av festivaluken.

• Flere videoer gjenbrukes til f.eks. InterkulturLAB som er vår digitale konferanse i oktober, og vil 
dermed nå et større publikum. 



Pynting av 
Strømsø torg



Samarbeid med kommunens kommunikasjonsavdeling
Produksjon av 3 x matlagingskurs, 3 x origamikurs og 2 x dansekurs



Teasere videokurs



Økonomi 2020

Utgifter/alternativ markering

Akrobat/design kr    20 000,00 

Markedsføring kr    20 000,00 

Honorar utøvere filmer kr    30 000,00 

Bhg turné kr    50 000,00 

Aktiviteter + konsert Union kr 130 000,00 

Div medl.skap/årsavtaler/TONO kr    11 500,00 

Møter/reiser kr      3 000,00 

Prosjektkostnader kr      6 500,00 

Frivilligportal kr    10 000,00 

kr 281 000,00 

Ikke medregnet:

Leie kontor/lager

Kostnader medvirkende ansatte i prosjektgruppa

Dekning av tidligere underskudd



Veien videre - 2021

• Viktigere enn noen gang at vi arrangerer 
Globusfestivalen 2021.

• Vi trenger å komme sammen og dyrke det gode 
samholdet og alt det positive som skjer i byen.

• Smittevern og oppfølging av de til enhver tid 
gjeldende smitteregler vil være førende for 
gjennomføringen.

• Leter fortsatt etter egnede områder i sentrum for 
gjennomføring.

• Markeringer i ulike kommunedeler?

• Tentativ uke for gjennomføring: Uke 38 (20.-26. 
september)

• Spre arrangementet utover flere dager/steder.

• Behov for samme, eller større, økonomiske 
ramme i 2021 (300 000,-).


