
Mosetræf
Kommunikation



Program

 Formål med at kommunikere 

 Kommunikationsansvarlig

 Kommunikationskanaler

 Sociale medier

 Pressen

 Videoer

 Fotoregler



Nakkefestival

 1500 gæster

 4 dages musik. 30 bands

 35 frivillige arrangører 

 Tre ansvarlige for kommunikation 

 Alt for mange møder



Provstevej
Gadefest

 500 - 1000 gæster

1. dag

To personer laver al organisering

1.-2. møder



Hvorfor kommunikere? 

 Få flere deltagere til ens event

 Skaffe frivillige og samarbejdspartnere/bands

 Skabe goodwill hos sponsorere eller lokalområde

 Politiske budskaber



Hvad synes I der skal kommunikeres til jeres event eller til Mosetræffet?

Hvad synes I?



Hvem skal 
kommunikere? 

 Skal der være en ansvarlig for at 
kommunikere?

 Hav realistiske ambitioner?

 Husk at alle er frivillige og gør 
deres bedste?

 Hvorfor arbejder jeg selv frivilligt?



Hvor skal vi 
kommunikere?

 Sociale medier 

(Mest opmærksomhed)

 Aviser

(Anden ældre målgruppe)

 Plakater/flyers

(Bruges det stadig?)

 Hjemmeside

(Praktisk info, program og kontaktoplysninger)

 Kulturkalendere

(Nå ud til hele København)



Hvilke kanaler satser I på
til jeres event?



Hvordan fungerer sociale medier?

 Facebook vil gerne have at folk finder deres newsfeed interessant

 Algoritmerne måler på likes, kommentarer og delinger om ens indhold er relevant

 Spørg dig selv om dit indhold er interessant og relevant for dine følgere



Hvad kan sociale 
medier bruges til?

 Oprette begivenhed med relevant 
info

 Find frivillige og arrangører

 Reklamere for enkelte events og tag 
samarbejdspartnere

 Efterlyse ideer til events?

 Praktisk info



Hvordan skriver man 
på Facebook?

 Skriv noget, der interesser, 
underholder eller informerer dine 
følgere

 Skriv teksten i tekstfeltet

 Maks et opslag per dag

 Tænk over at lave opslag, der får 
folk til at kommentere

 Del med facebookgrupper. 
(Utterslev Moses Venner.) (Det Sker 
i Nordvest)

 Sponsorer gerne, men sørg stadig 
for at dit indhold er relevant for 
dine følgere





Skriv til pressen AVISK

 Hvad er interessant for en journalist? 

 Aktualitet  - en event er interessant når den afholdes

 Væsentlighed – Mange deltagere eller vigtigt budskab

 Identifikation – interessante arrangører 

 Sensation – spektakulære arrangementer

 Konflikt – Fx larm fra distortion



Skriv en pressemeddelelse

 Ligner lidt en nyhedsartikel med rubrik og underrubrik
 Først det absolut vigtigste, dernæst det vigtige og så det mindre vigtige
 Hav en vinkel/rød tråd. Og sig den med fem ord
 Gør det let for journalisten ved at inkludere al information og fakta
 Maks en A4 side
 Sæt et citat eller to ind, som gerne må udtrykke følelser
 Medsend billeder i høj opløsning
 Husk telefonnumre på kontakter. Og sørg for at de tager telefonen
 Sæt overskriften ind i emnefeltet

Eksempel https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=795946044009379

https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=795946044009379


Nu starter oprydningen på Roskilde Festival 
  
Roskilde Festival vil have endnu flere gæster til at tage deres campingudstyr hjem, så det ikke bliver til affald. I år er 
rekordmange gæster flyttet ind i bæredygtige bydele på festivalen, og indsatsen mod festivalaffaldet skal styrkes i de 
kommende år. 
  

  
Campingudstyret skal med hjem! Sådan har Roskilde Festivals opfordring lydt til gæsterne før og under dette års festival. Anne Marie 
Helger gav de unge en god gang klima-skældud, og Den Grønne Studenterbevægelse skabte en guide til bæredygtig festivalstil, før 
campingbyen åbnede. 
  
Under festivalen har 5000 skraldespande og 11 sorteringspladser hver dag taget imod beboernes affald, mens frivillige fra Danmarks 
Naturfredningsforening og VedvarendeEnergi har opfordret til at passe bedre på miljøet. For beboerne i festivalbyen har en 
altafgørende rolle, når affald skal forebygges. Titusinder af efterladte telte, pavilloner, campingstole og luftmadrasser udgør nemlig 
Roskilde Festival største affaldsbyrde. 
  
Fælles oprydning fra morgenstunden 
I dag starter så hjemrejsen for de op mod 100.000 deltagere, og allerede fra morgenstunden står et frivilligt indsatsteam klar til at uddele 
affaldsposer og motivere de hjemrejsende til at tage campingudstyret med hjem. I Clean Out Loud-området indleder de 12.000 beboere 
oprydningen af lejrene med byttemarked og genbrugsindsamling. I år er rekordmange deltagere flyttet ind bæredygtige campingbydele 
med navne som Silent & Clean og Dream City, Settle 'n' Share og Leave No Trace. Roskilde Festival tester desuden 
indleveringssystemer for genbrug af campingudstyr og deltager i et samarbejde om genbrugstelte på tværs af flere europæiske 
festivaler. 
  
Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde siger: 
  
"Vi kan ikke fjerne affaldet alene, og vi har en klar forventning om, at vores gæster tager deres medbragte telte og luftmadrasser med 
hjem. Faktisk er det ganske simpelt at være med at skabe en mere bæredygtig festival, for man skal bare rulle luftmadrassen sammen, 
pakke teltet ned og tage med hjem igen, så det kan det bruges til næste års festival. Alle kan være med, og det skal vi være med til at 
understøtte." 
  
"Vi mærker en udtalt klimabevidsthed blandt en solidarisk ungdom, der gerne vil bryde med brug-og-smid-væk-mentaliteten og de 
nedarvede forbrugsvaner. Og forandringerne er godt på vej i vores bæredygtige campingkvarterer som Clean Out Loud og Silent and 
Clean, hvor flere og flere bakker op om oprydningen år for år." 
 
Efteroprydning på pladsen strækker sig fra den tidligste gennemgang af miljøfarlige fraktioner i dag til den endelige finopsamling af 
cigaretskod og kapsler i løbet af efteråret. 
  
Roskilde Festival arrangeres af Foreningen Roskilde Festival og skabes af 30.000 frivillige. Alt overskud fra festivalen doneres 
til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge. Siden begyndelsen i 70'erne har Roskilde 
Festival genereret over 385 millioner kroner til udlodning. 
  

  
Kontaktinformation 
 

Thomas Lenler Olesen, presseansvarlig, danske medier 
E-mail: press@roskilde-festival.dk 
Telefon: +45 30 10 82 81 
Presserum: roskilde-festival.dk/da/presse/presserum 
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Thomas Lenler Olesen, presseansvarlig, danske medier
E-mail: press@roskilde-festival.dk
Telefon: +45 30 10 82 81
Presserum: roskilde-festival.dk/da/presse/presserum



Jens Christian Elle



Relevante medier
for Mosetræf

 NordvestLiv (Bydelsavisen)

 Brønshøj-Husum Avis

 Børn i Byen

 Kultunaut?

 TV2 Lorry

 P4 København

 Flere?



Videoer

 Videoer skal præcis som alle andre opslag være relevante for dine følgere.

 Langt de fleste bruger sociale medier på deres smartphone - og mange uden 
lyd. Så brug tekster, der kan læses på en telefon.

 Nice to have or need to have?



Fotos






Hvad må man ikke?

 Redigere billeder ud af 
sammenhæng

 Børn og unge



Debat og spørgsmål
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