Velkommen til FRBDAGE 2017 – byens fest
I weekenden den 9. – 11. juni 2017 udfolder vi igen Frederiksbergs unikke muligheder og særlige
stemning, når kultur-, forenings-, og handelslivet lægger kræfterne sammen og skaber en platform, hvor flere får mulighed for at involvere sig. Velkommen til FRBDAGE 2017.
Tema for FRBDAGE 2017 - Vidensbyen
På Frederiksberg har vi mange iværksætterkræfter og håndværksmæssige virksomheder med en
høj grad af specialiseret viden, men også uddannelsesinstitutionerne, som ligger på Frederiksberg,
er en stor del af byens identitet. Med Vidensbyen som tema vil vi gerne facilitere nye mødesteder,
nye mødeformer og netværk, så viden, muligheder og løsninger kan opstå i mødet mellem uddannelser, iværksættere, foreninger, etablerede virksomheder og borgere. Temaet skal tolkes
bredt, og vi håber, at alle vil lade sig inspirere til spændende aktiviteter. Vi står gerne til rådighed
for sparring, udvikling af idéer og kontaktformidling på tværs af aktører.
Hvorfor blive arrangør på FRBDAGE
Festlighederne bidrager til, at styrke fællesskabet og skabe en levende og attraktiv by, så uanset
om du er forretningsdrivende, forening eller anden sammenslutning, er FRBDAGE din mulighed
for at møde byens borgere på nye præmisser. Du bliver mere synlig, og du får mulighed for at
skabe nye relationer på en sjov og anderledes måde. Vi sørger for at markedsføre det samlede
program via:
 Hjemmeside, Facebook og kommunens app og øvrige digitale medier
 Plakater i byrummet
 Annoncer i lokalpressen og omtale i det husstandsomdelte By- og Kulturmagasin
 Trykt program
Alle kan være med
Vil du vide mere eller allerede tilmelde din aktivitet nu, så gå ind på FRBDAGES hjemmeside
frbdage.frederiksberg.dk/arrangør. Her kan du læse om vigtige deadlines, downloade logo og
årets plakat samt se vores øvrige guidelines og anbefalinger. Hjemmesiden opdateres løbende.
Når du har tilmeldt dig, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale, hvor og hvornår dit arrangement passer bedst ind i det samlede program.
På Frederiksberg har vi en række kulturpuljer, hvor man kan søge om supplerende finansiering
til sin event eller projekt. På http://www.frederiksberg.dk/By-og-kultur/KulturogFritidspuljer/KogFpuljer.aspx kan du læse mere om puljernes kriterier, hvad man kan søge støtte til, og
hvad puljerne ikke støtter.

Du kan også ”like” os på Facebook: https://www.facebook.com/FRBDAGE/ . Her kan du få lagt
nyheder op om dine egne aktiviteter, som du kan dele i dit netværk.

På vegne af arrangørerne
Frederiksberg Erhverv og Frederiksberg Kommune

