Szent Iván Napi Mulatságok 2013. Június 21-22-23.
Eredményesség A rendezvényt hagyományteremtő jelleggel idén először indítottuk útjára.
Mint minden „első” rendezvény esetében, alapvető fontosságú volt a
kulturális tartalom, a mondanivaló és a kampány annak érdekében, hogy
minél hatékonyabban és több emberhez jusson el.
Elmondhatjuk,

hogy

programoknak

és

legfőbb

kísérő

célját

elérte,

rendezvényeknek

hiszen

a

szabadtéri

köszönhetően,

többen

látogattak el a múzeumokba, a múzeumok éjszakáján (különös tekintettel
a 14-24 éves korosztályra). Mivel a programkínálat sokszínű volt, ezért
minden korosztály megtalálta a saját maga számára a kikapcsolódási
lehetőséget, a közvélemény kutatásokból kiderült, hogy a lakosság
alapvetően pozitívan fogadta a fesztivált és több mint 80 % szerint a
következő években is érdemes megrendezni, mert új színt hozott a város
kulturális életébe.
Egyedüli hátrányként az extrém időjárási körülményeket sorolhatjuk fel,
hiszen napközben közel 40 C fok volt, míg a szombati napon két
alkalommal is felhőszakadás miatt kellett megszakítani a programot, ennek
ellenére egy koncert sem maradt el.
Szakmai hatás

Szakmai szempontból rengeteg tapasztalatot sikerült „begyűjteni”
amelyeket tudunk hasznosítani a szabadtéri rendezvények szervezésében a
jövőt tekintve. Egyértelműen kiderült, hogy a fesztivál jelleg miatt a
fiatalabb korosztály inkább mozdul meg, ezért a programkínálatot úgy kell
alakítani, hogy a 14-29 éves korosztályt tudjuk a legjobban megszólítani. A
nyári

rendezvények

eddig

kizárólag

az

államalapítás

ünnepéhez

kapcsolódtak, azonban ezzel a fesztivállal sikerült az tanév befejezése után
a nyárra hangolni a szórakozni és kikapcsolódni vágyó embereket. Fontos
szakmai szempont még, hogy a művelődési központ évadzárását követően,
egy-egy szabadtéri fesztivál, vagy kisebb koncertek szervezésével a nyár
folyamán sem feledkeznek meg a lakosok intézményünkről, folyamatosan
igyekszünk a ház falain kívül is aktívan kivenni részünket a kultúra
közvetítésében. A fesztivál is kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy minél
többet tudjunk meg a szórakozási szokásokról és arról, hogy mit várnak
tőlünk, mint művelődési központ az évad ideje alatt és azt követően is.
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Látogatók
4000 fő
Közreműködők 300 fő
Kommunikációs 20.000 szórólap (minden háztartásba); 9X13cm hirdetés a helyi ingyenes
eszközök
hirdető újságban két alkalommal, 50db A/2 plakát a városi hirdető
hengereken, facebook hirdetés (elérése kb. 15.000 fő), beharangozó
cikkek a helyi és regionális jelentőségű nyomtatott és elektronikus
médiumokban

(Délmagyarország,

www.delmagyar.hu;

www.promenad.hu; www.vasarhelyihirek.hu) 30mp-es rádió szpot egy
héten keresztül naponta 6 alkalommal a Rádió 7-ben, 60 perces
magazinműsor a Rádió 7-ben Napraforgó címmel.
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http://www.bfmk.hu/?page=3
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