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Gjennomføring av arrangement rundt
GULABI GANG

Kinovisning av Gulabi Gang med påfølgende arrangement tilbys nå lokale stemmerettskomiteer og organisasjoner tilknyttet Fokus. 
Filmen og arrangementet er givende og inspirerende både for vertskapet, publikum, lokalpresse og lokalsamfunnet. Gjennomføringen 
er ukomplisert, og arrangementet gir rom for mye valgfrihet for det enkelte vertskap. 

Arrangementet gjennomføres i en kinosal i samarbeid med den lokale kinoen. Det er lagt opp til at publikum selv betaler sin kinobil-
lett for å delta. Kudos Family har ansvar for å inngå avtale med kinoene og for all logistikk. Kudos Family svarer også på spørsmål og 
hjelper med planlegging og gjennomføring av arrangementet om ønskelig. Sammen med den enkelte kino legger Kudos Family til 
rette for filmanmeldelse i lokalpressen, og kan bistå med å invitere journalister til selve arrangementet. 

17. januar 2013 vil det være nasjonal oppmerksomhet rundt filmen. Da blir det et såkalt ”Fyrtårn-arrangement” i Oslo: Visning med 
filmskaperne og filmens hovedkarakter til stede, med prominente gjester og nasjonal mediedekning. Alle arrangører står fritt til å velge 
en dato sammenfallende med dette ”Fyrtårn-arrangementet”, eller når som helst i jubileumsåret etter 17. januar 2013. Tidsrommet 17. 
januar til 8. mars anbefales. 

Her er en enkel sjekkliste til hjelp i planleggingen og gjennomføringen:
• Bestem ønsket kino, dato og klokkeslett for arrangementet. Vi anbefaler at dere finner flere alternative datoer, og at dere anslår 

hvor stor kinosal som er ønskelig. 
• Kontakt Kudos Family for å avtale å være vertskap. Kudos Family synkroniserer med Fokus / andre interessenter. 
• Ved inngått avtale med Kudos Family mottar arrangøren en pakke bestående av ferdige invitasjoner, plakater, forslag til innledning 

i kinosalen før visningen, diskusjonsguide samt forslag til tidsskjema for kvelden. 
• Ved inngått avtale med Kudos Family mottar arrangøren også en ferdig skrevet søknad som kan brukes for å søke økonomisk 

støtte til gjennomføring av arrangementet fra deres kommune eller andre støttespillere om dette skulle være ønskelig. Utgiftene 
med kvelden er i utgangspunktet svært begrenset og det er valgfritt om dere ønsker å søke økonomisk støtte for å eventuelt 
invitere utenbys gjester, tilby kinovisningen uten inngangspris eller annet. 

• Finn en passende innleder/vert. 
• Om dere ønsker å gjennomføre en paneldebatt i kinoen etter visningen (anbefales): Finn og inviter interessante og utfyllende 

deltakere til debatten. 
• Spre informasjon om arrangementet i deres lokalsamfunn og i deres nettverk. Dette kan for eksempel skje via e-post, på deres 

hjemmeside, i sosiale medier, via plakater og i avisen/andre lokalmedier. Kudos Family vil bistå i pressearbeidet om ønskelig. 
• Gjennomfør filmvisningen (kinoen tar seg av det tekniske) og debatten (husk å be kinoen om bord, stoler og evt mikrofoner 

dersom det trengs).

”Arrangørpakken” inneholder:
• Markedsføringsmateriell: Invitasjoner, filmplakater og pressemappe bestående av filmomtale, anmeldelser, uttalelser fra            

filmskaperne samt relevante artikler.   
• Budsjetteksempel og mal til å søke økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet. Hvis dere ønsker å dele ut gratisbilletter 

eller skulle møte på kostnader ifm å leie innleder kan det søkes økonomisk støtte til dette. 
• Forslag til innledning.
• Diskusjonsguide til å starte en god og relevant debatt etter visningen. 
• Rosa sarier (Gulabi-gjengens «uniform») som kan deles ut til innleder, prominente gjester og paneldeltakere.

Kontakt:
karina@kudosfamily.com / 51123176 / 46629093
oddleiv@kudosfamily.com / 51123172 / 99505960


