
 

 

 

 

                                                                                                 

Demokratifestival 2021 – projektbeskrivelse 

Baggrund 

De fire frie skoler i Ollerup har i en årrække arrangeret Demokratifestival og grundlovs-                                  
fest i Ollerup d. 5. juni. Det har udviklet sig til en stor sydfynsk begivenhed, der hvert år                                 
tiltrækker 3-4.000 mennesker. Arrangementet har budt på en kombination af politiske                            
grundlovstaler, en ’politisk landsby’ med aktiv deltagelse fra de lokale partiforeninger                                     
samt seriøs underholdning for børn, unge og voksne.           

Med afsæt i de sundhedsmæssige anbefalinger, der følger med Covid-19 vil vi                                     
planlægge en demokratifestival i 2021, der tager højde for, at det ikke bliver muligt at                              
samle mange mennesker i Ollerup. 

2021 er samtidig 100 års jubilæum for folkevalgte i Svendborg Kommune. Vi ser det                                       
som en oplagt mulighed for, at demokratifestivalen i Ollerup sætte fokus på det nære                                   
demokrati. 

Demokratifestival 2021  

- Demokratifestivalen i Ollerup vil i 2021 være den organisatoriske ramme for en række                            
demokratiarrangementer på Sydfyn.                                                                                                                                
- Vi vil invitere skoler, foreninger, lokale landsbyfællesskaber og andre interesserede til                                   
at arrangere deres eget Nærdemokrati-arrangement.                                                                                                  
– Vi vil med livestream og fælles aktiviteter på fastsatte tidspunkter sørge for at binde                                   
arrangementerne sammen, så alle involverede får en fornemmelse for at være en del af                                  
et større arrangement.                                                                                                                                                         
-   Der vil være fast base på gymnastikhøjskolen i Ollerup. Herfra sendes det fælles                                
program som livestream: taler, underholdning, fællessang mv.                                                                                                                                                      
- Demokratifestivalen i Ollerup står for den overordnede ramme for arrangementerne,                                   
herunder den tidsmæssige og den indholdsmæssige ramme.                                        
- Demokratifestivalen i Ollerup står desuden for invitation, koordinering og PR.                                                                                                                                                                                                                           

Grundlovsdag 5. juni  

Alle foreninger forpligter sig på at lave et arrangement med fokus på nærdemokrati                                            
lørdag d. 5. juni kl. 10.00-13.00.                             
Program                             
10.00-10.10: Fællessang med akkompagnement, livestream (FÆLLES)                             
10.10-10.30: Lokal velkomst (LOKALT)                                 
10.30-10.45: Borgmester Bo Hansen holder tale, livestreames (FÆLLES)       
10.45-12.00: Indhold defineres lokalt af skoler, foreninger mv. (LOKALT)                                   
12.00-12.15: Grundlovstale v. statsministeren, livestream (FÆLLES)                              
12.15-12.50: Indhold defineres lokalt af skoler, foreninger mv. (LOKALT)                             
12.50-13.00:  Afslutning, fællessang med akkompagnement, livestream (FÆLLES) 



 

 

 

 

 

 

Praktiske foranstaltninger og tidsplan 

Vi vil med det nedenstående set-up skabe rammerne for, at mange nærdemokrati-                      
arrangementer på Sydfyn kan samles under en fælles paraply.  

December  
2020 

• Demokratifestivalen færdiggør projektbeskrivelse, herunder 
udarbejdelse af budget. 

• Der laves aftaler ift. det tekniske set-up. Ekstern leverandør 
skal stå for optagelse og videreformidling af lyd og billeder. Det 
skal formidles på platforme, der er tilgængelige for mange 
mennesker, eks. youtube og facebook. 

• Der søges om midler til arrangementer hos relevante fonde og 
hos Svendborg Kommune. 

• Svendborg Kommune inviteres som særlig samarbejdspartner. 

Januar  
2021 

• Demokratifestivalen inviterer institutioner, foreninger og 
private aktører til at deltage i arrangementet. 

Februar-april 
2021 

• Institutioner, foreninger og private aktører kan melde sig til at 
afholde et nærdemokratiarrangement. 

• Der laves aftaler med  

• Demokratifestivalen inviterer februar/ marts til 
informationsmøde med samarbejdspartnerne. 

• Diverse medier kontaktes med henblik på PR. 

• Ultimo april laves en samlet oversigt over deltagende aktører. 

Maj  
2021 

• Demokratifestivalen laver endelig oversigt og drejebog for 
programmet d. 5/6 

Juni  
2021 

• Afholdelse af arrangementet 5/6-2021. 
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