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OnCue

OnCue Music Productions AS er et produksjonsfirma som 

i hovedsak driver med planlegging og leveranse av teknisk 

produksjon til arrangement i og utenfor Sogn og Fjordane 

fylke.

Arrangør for fylkesfestivalen 2017 og 2018



Til Balestrand

Til Vadheim

Festivalområde



UKM Festivalen Sogn og Fjordane







Oppsummering av 2017

• 248 deltagere med 84 sceneinnslag og 53 kunstverk

• 145 personer bak kulissene

• Biscene: 3 stk. med totalt 26 sceneinnslag

• Workshops: 8 stk.

• Aktiviteter: svømmehallen, kino, biblioteket, VGS

• URG: 5 + 3 personer



Evaluering 2017

Informasjonsflyt

• Viktig at reiseledere får den informasjonen vi sender 

• Finn ledere på et tidlig tidspunkt slik at disse kan få 

fortløpende informasjon

• Kunstkatalog og utstilling



9. Kommentar

• Informasjonen var stort sett god, men som leder for første gang hadde

det vært kjekt å få en oversikt/instruks på hvilke arbeidsoppgaver man 

har som leder. Var litt usikker på hva som var min oppgave og hva som

ble dekket av andre på festivalen. Kunne også vært litt mer om de unge

arrangørenes rolle, når og hvor de skulle møte osv.

• Informasjonen før festivalen kan vere komen til kommunekontakten, men 

kom i allefall ikkje vidare til foreldre.

• Lite informasjon før avreise. Fant noko på heimesidene.

Evaluering av UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2017



Evaluering 2017

Nettside (ukmsfj.no og ukm.no)

• Innsamling av informasjon (skjemaer)

• Informasjonshefte



UKM Media/unge arrangører 

• Bedre samarbeid/info før festivalen

Lederemøte

• Mer info om lederes oppgaver under festivalen 

• Flytte lokalitet for møte



Evaluering 2017

Overnatting 

• Bedre plass og system med skilting og bemanning

Logistikk rundt arealbruk 

• Mat, kunstutstilling, inngangsparti for hallen, sekretariat, 

backstage og bedre myldreareal

Bespisning/Meny





Evaluering 2017

Tekniske prøver 

• Endringer med «Green Room» 

og personell 

• Viktig at ledere leser tidsplaner 

• Playback filer 

Forestillinger

• Biscener



8. Kva synest du om den tekniske prøven?
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72 4,06 1,10 4,00

Deltakarevaluering UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2017 



9. Korleis var det å vere med på framsyninga?
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Korleis var det å vere med 

på framsyninga?

70 4,57 0,71 5,00

Deltakarevaluering UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2017 



Evaluering 2017

Workshops

• Flere workshops for kunstnere

• Workshops i tiden 





Evaluering 2017

Tidsplan

• Varighet på festivalen/forestillinger

• Sosialt opplegg: mer tid, ”stille soner” 

• Omstrukturering av personell




