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KÆRE FRIVILLIG
Vi er utrolig glade og spændte over at have dig og dine medfrivillige på årets frivillighold. Uden jer var der ingen Alive Festival!
Dette er din guide til at blive klædt på som frivillig til Alive Festival 2022. Det er her, at du kan
finde alle relevante informationer. I år er vi cirka 500 frivillige på festivalen. Vi er, for at sige det på
god gammeldags nordvestjysk, ret så stolte over at have dig og dine medfrivillige på årets hold. Vi
har glædet os afsindigt meget til at afvikle festivalen sammen med jer. I er Alive Festival! Uden frivillige på opbygningsholdet ville der ikke være den festivalplads, vi alle sammen danser, drikker øl
og hygger os på. Uden frivillige i billetvognen, ville der ikke være nogen til at lukke gæster ind på
pladsen. Uden frivillige i barerne og madboderne risikerer vi at tørste og sulte – og det kan vi jo
ikke ha’! Uden frivillige på servicevagter, adgangsvagter og campingvagter, ville vores smukke og
dejlige festivalplads være i kaos. Uden frivillige førstehjælpere ville vi ikke have nogen til at tage
sig af os, der skulle komme galt afsted. Uden frivillige på backstageholdet, ville kunstnerne ikke
kunne levere fantastiske og uforglemmelige koncerter til os alle. Uden frivillige på stagehandholdet, ville koncerterne ikke forløbe gnidningsfrit. Uden frivillige på forplejningsholdet, ville der ikke
være mad og drikke før, under og efter festivalen – og så dur frivilligheltene jo ikke! Uden frivillige
på nedtagningsholdet, ville vi ikke kunne aflevere en ryddelig og pæn park, og sikre os et sted at
holde festival næste år. Det samme gælder hele festivalens mange teamledere, områdeansvarlige,
divisionsledere og engagerede frivillige, som året rundt arbejder sammen, skaber forskellige arrangementer rundt i hele landet og samtidig planlægger årets festival. Ingen kan undværes. I er, som
sagt, Alive Festival! Uden jer, ville årets festival i Thy ikke kunne stå – så tak for det og tak for jer!

Velkommen tilbage til Alive Festival! Det er i fællesskab, at vi samler
festivalen og skaber oplevelser. Kæmpe high-five til dig!
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DÉT DU SOM FRIVILLIG ER EN DEL AF
Kender du allerede alverdens fede facts om festivalen? Om den kultur, du som frivillig bidrager til?
Og hvor vigtig frivillighed er for, at festivalen kan stables på benene? Alt det vil du på de
næste par sider kunne læse mere om, så du, som frivillig på holdet ved, hvilken fantastisk festival
du er med til at skabe. Du vil også kunne læse om, hvordan du kan hjælpe endnu mere til, hvis du
ønsker mere Alive Festival i hverdagen.

ALIVE FESTIVAL
Alive Festival starter i år 2009, da en gruppe unge thyboer sætter sig for at skabe en udfordrende
og anderledes festival i Thy. Den unge gruppe inviterer spændende artister og nye samarbejder til
Thy, og viser hurtigt thyboerne og andre musik- og festivalinteresserede landet over, hvad Thy har
at byde på. Det, der bliver kendt som Alive Festival bliver i de første mange år afholdt over to
dage. 300 gæster besøger debutfestivalen i 2009, og de frivillige dette år er blot et hold af gode
venner, der giver et nap med. Alive Festival udvikler sig i rivende fart og bliver hurtigt større.
Alive Festival er efterhånden kendt landet over med fantastiske koncerter, kunst-, mad- og naturoplevelser, som du desuden kan læse mere om i årets festivalguide. Heri står skrevet en masse om
årets musik, kunst, udflugter samt den mad og drikke, du kan købe på pladsen. Vi garanterer: Dét
godt læsestof!

FESTIVALENS FRIVILLIGE DNA
Bag Alive Festival er foreningen Thy Alive. En forening med både generalforsamling, bestyrelse,
ledelse og andre medlemmer. Alle, på nær ansatte i sekretariatet, arbejder kvit, frit og frivilligt for
at skabe Alive Festival. Derfor er alle de teamledere, divisionsledere og områdeansvarlige, superfrivillige og frivillige du kommer til at møde under festivalen lige så frivillige som dig. Så giv lige hinanden en kæmpe high-five! De og du skaber Alive Festival! Vi søger altid helårsfrivillige, som har
lyst til at tage ansvar hele året og være en del af den koordinerende gruppe, der også står bag festivalen. Og du kan være med, hvorend du bor i landet. Alive Festival har lokalforeninger både i
København, Aarhus og selvfølgelig Thisted. Udover at hygge sig sammen, mødes medlemmerne og
arbejder sammen på forskellige projekter og arrangementer. Hvis du kunne tænke dig at få mere
ansvar og har lyst til at høre mere om mulighederne for at blive en større del af festivalholdet, kan
du skrive til os på frivillig@alivefestival.dk.

EN FRIVILLIGKULTUR, HVOR VI OGSÅ SELV GØR OPLEVELSERNE GODE
Frivillige er, som nævnt, Alive Festivals DNA. Uden jer, ingen festival! Derfor arbejder vi målrettet
ud fra at hjælpe hinanden. Hvis du møder en anden dejlig frivillig, så hep på hinanden. Skulle du
for eksempel sidde som adgangsvagt, klokken er blevet 04:00, og øjenlågene tunge, så giv din frivilligmakker en high-five. Hjælp hinanden gennem vagten. Alle frivillige bidrager til, at vi alle sammen får gode oplevelser på festivalen – så husk den gode stemning og det gode humør.
Vi hjælper og støtter hinanden, hvor der er brug for det. Og vi har i foreningen brug for god feedback, fra alle jer, der arbejder der, hvor festivalen sker. Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvad
enten I har idéer til forbedringer eller ændringer eller om der er noget helt særligt, du mener, vi
skal fortsætte med næste år. Henvend dig gerne til din teamleder på vagten eller kontakt os efter
festivalen på vores e-mail frivillig@alivefestival.dk.
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PLADSKORT OVER FESTIVALEN
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ADGANG TIL FESTIVALEN
Som frivillig på årets Alive Festival får du tildelt et frivilligarmbånd til de tre festivaldage, der giver
adgang til frivilligområdet. Du kan få udleveret dit armbånd i billetvognen ved hovedindgangen
torsdag d. 28 juli fra kl. 14.00 eller ved vores åbningsarrangement på Thisted Bryghus torsdag d. 28
juli fra kl. 11.00. Her tjekkes du ind som frivillig mod fremvisning af din billet og billed-id. I ugen op
til festivalen vil du modtage din festivalbillet over e-mail. Du får desuden også udleveret din frivillig-t-shirt samt drikkedunk i billetvognen ved hovedindgangen. Tjekker du ind ved Thisted Bryghus
er det samme procedure som ved billetvognen. Arbejder du som frivillig før festivalen, vil du blive
tjekket ind og få udleveret din t-shirt samt drikkedunk, når du møder ind til vagten.

ÅBNINGSTIDER I BILLETLUGEN
Torsdag: 14.00 - 23.00
Fredag: 14.00 - 23.00
Lørdag: 14.00 - 23.00

CAMPING
Alle frivillige og gæster har mulighed for at slå telt op i campingområdet og overnatte under festivalen. Er du frivillig har du gratis adgang til campingområdet. Husk blot at bestille din (gratis) campingbillet inde på alivefestival.crewnet.dk under “butik”. Har du brug for camping i forbindelse
med din vagt før eller efter festivalen stiller vi det til rådighed. Du skal blot tage kontakt til din
teamleder, så de ved hvornår du ankommer.

ÅBNINGSTIDER FOR CAMPINGOMRÅDET
Åbner torsdag d. 28/7 kl. 12.00
Lukker søndag d. 30/7 kl. 12.00
Ønsker du at slå dit telt op i campingområdet inden, du har fået dit armbånd, kan du fremvise din
billet og dit billed-id til campingvagterne og hermed få lov til at sætte teltet op fra klokken 12:00.
Herefter kan du frit tage på bryghusbesøg (som åbner klokken 11:00) og få sat armbånd på, eller
gøre det når billetlugen åbner klokken 15:00 ved hovedindgangen. Hovedindgangen til festivalpladsen åbner klokken 15:00. Campingområdet er åben døgnet rundt i perioden torsdag klokken
12:00 til søndag klokken 12:00.
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CAMPINGBODEN
I campingområdet er en campingbod, hvor du kan forsyne dig med alverdens lækre sager. Åbningstiderne her er:
Torsdag: 12 - 17
Fredag: 9 - 17
Lørdag: 9 - 17
Søndag: Lukket

MØDESTED OG -TID SOM FRIVILLIG
Som frivillig på Alive Festival arbejder du med din frivillig-t-shirt på under din vagt. På den måde vil
både andre frivillige og gæster nemt kunne spotte dig. Derfor er det ligeså vigtigt, at du ikke bærer
t-shirten, når du har fri fra din vagt. Når festivalen er færdig, kan du bruge t-shirten, så meget du
vil! Husk også at være beredt på den danske sommer – regntøj og ekstra trøjer kan være nødvendigt, og det er selvfølgelig helt okay at tage det på over t-shirten. Som frivillig møder du 15 minutter før, din vagt begynder. Informationer om vagtens begyndelse finder du på hjemmesiden alivefestival.crewnet.dk under ”Mine vagter”. Vi har brug for en masse god energi og stærk arbejdskraft – så husk at fylde energidepoterne godt op inden vagtstart!
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Følgende oversigt fortæller, hvor du skal møde op til din vagt.
ADGANG, SERVICE, CROWD SAFETY OG CAMPING: Du skal møde
op i frivilligloungen, hvor din ansvarshavende vil tage imod dig.
OPBYGNING/NEDTAGNING: Du skal møde op i frivilligloungen,
hvor din ansvarshavende vil tage imod dig.
BARVAGT: Du skal møde op i den bar, hvor du har dine vagter. Du
kan se, hvilken bar du er tilknyttet inde i frivilligsystemet.
BACKSTAGE: Du skal møde i frivilligloungen, hvor din ansvarshavende vil tage imod dig.
BILLETVOGN/BILLETLUGEN: Hvis din vagt starter på Thisted Bryghus, så skal du møde op på Bryghuset, hvor din ansvarshavende vil
tage imod dig. Hvis din vagt er i billetvognen på festivalpladsen, så
skal du møde op ved billetvognen ved pladsen, hvor din ansvarshavende til tage imod dig.
CAMPINGBOD: Du skal møde ved indgangen til campingpladsen, hvor din ansvarshavende vil tage
imod dig.
STAGEHAND: Du skal møde op bag ved Skovscenen, hvor din ansvarshavende vil tage imod dig.

FRIVILLIGOMRÅDET MED LOUNGE
I er Alive Festival! Derfor skal I have det så godt som muligt. Vi stiller derfor med et særligt område, som kun I frivillige har adgang til. I gården kan du trække noget frisk thysk’ luft og samtidig
høre musikken fra Skovscenen. I Frivilligloungen på 1. sal i den grå bygning (URT-huset) kan du
holde en velfortjent pause fra arbejdet og møde andre seje frivillige. Her kan du også tanke op
med saftevand, kaffe og snacks og måske endda hygge med et brætspil eller kortspil. Du har som
frivillig altid adgang til Frivilligloungen.
Husk at opbevaring af værdigenstande på Alive Festival er på eget ansvar – det samme gælder frivilligområdet.

FORPLEJNING OG PAUSER
Under din vagt sørger din ansvarshavende leder for forplejning i form af ét hovedmåltid. Derfor
opfordrer vi alle til at have spist godt inden vagtens begyndelse. Er du allergisk overfor noget, kontakter du Frivilligdivisionen på frivillig@alivefestival.dk. Så finder vi en løsning. Derudover stiller vi
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vandposter rundt omkring på pladsen. Så husk at medbringe din udleverede Alive drikkedunk og at
drikke nok vand under din vagt! Din leder vil sørge for, at du får en spisepause, når du har brug for
det.

BÆREDYGTIGHED GIVER GOD FRIVILLIGKARMA
Igen i år fokuserer Alive Festival ekstra meget på bæredygtighed. Festivalen er placeret i et af de
skønneste naturområder i Danmark. Vi har som festivalarrangør et kæmpe ansvar over for skoven,
fjorden, heden og havet, og det at blive fuldstændig affaldsfri er derfor et langsigtet mål for festivalen. Med mange mennesker kommer automatisk en del affald. Det vil vi på festivalen lave om
på! Derfor bestræber vi os på at minimere affaldet både på festivalpladsen og i frivilligområdet. På
dette års festival vil der blive sorteret i tre fraktioner på festivalpladsen: Plastik, Food og Trash og i
fem fraktioner på camping: Plastik, Food, Metal, Pant og Trash. Endvidere har vi særlige skraldespande til vores genanvendelige ølkrus. Derfor er det vigtigt, at du som frivillig hjælper med at vise
vejen for vores gæster, og sorterer affaldet korrekt. Går du forbi et ølkrus på jorden, kan du med
god samvittighed smide det i en af vores mange genkrus-skraldespande, der vil stå på pladsen. Det
vil med garanti give mange high-fives og en masse god frivilligkarma.
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DO’S AND DON’TS –
RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE
På Alive Festival har vi klare forventninger til dig som frivillig. Først og fremmest forventer vi, at du
husker at hygge dig under din vagt – det er vigtigt for os, at du har det godt, når du arbejder på frivilligholdet. Som frivillig påtager du dig både ansvar for festivalen og de andre frivillige – og derfor
også dine egne og andres frivilligoplevelser.
I håbet om at Alive Festival forløber så gnidningsfrit og skønt som muligt, har vi opsat en række
grundlæggende retningslinjer samt vilkår og betingelser, som du blandt andet godkendte, da du
tilmeldte dig som frivillig. Vi forventer, at du som frivillig overholder reglerne og betingelserne. Og
med en god omgang sund fornuft oven i hatten, er vi sikre på, at dette års festival bliver mindst
lige så god som alle andre år.

VI FORVENTER AF DIG
●
●
●

●
●
●

●
●

At du er villig til at samarbejde med din teamleder og de andre frivillige
At du møder glad og mæt op på din vagt iført din frivilligt-shirt
At du ikke forlader din vagt, før du bliver afløst. Derudover skal du sikre dig, at du er krydset af din teamleders liste, før du suser videre og nyder resten af festivalen. Det er din garanti for, at du har gennemført din vagt
At du hjælper med at holde pladsen ren og pæn, og ikke smider affald under din vagt, men
derimod hjælper til med oprydning og sortering
At du varetager dine opgaver disciplineret og ansvarsfuldt
At du gør dit bedste. Mere eller mindre forlanger vi ikke. Vi ved, at ikke to personer er ens.
Vær derfor ærlig overfor din leder og fortæl, hvis du har udfordringer med dele af din vagt
– vi kan altid finde en fælles løsning!
At du sørger for at kontakte din leder, hvis du kommer i tvivl
At du er opmærksom på din rolle – du er festivalens ansigt. Du vil derfor også kunne modtage spørgsmål fra gæster eller andre medfrivillige. Er du i tvivl om svar, forventer vi, at du
undersøger sagen eller henviser til andre, der kan hjælpe vedkommende med svar

RETNINGSLINJERNE, DU SKAL SKRIVE DIG BAG ØRET
Frivillige møder ædru op på vagt og indtager ikke alkohol under vagten
● Frivillige møder op senest 15 minutter før vagten begynder
● Brug af og/eller handel med euforiserende stoffer er forbudt og vil blive meldt til politiet
● Slåskampe, vold og lignende tolereres ikke på festivalen
●
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Gratis udskænkning af mad og drikke samt snyd med penge er forbudt og opfattes som tyveri og meldes derfor til politiet
● Professionelt video-, foto- og videooptageudstyr er ikke tilladt uden Alive Festivals tilladelse
● Kommunikation med pressen foregår gennem Alive Festivals styregruppe. Det betyder, at
du ikke er autoriseret til at tale med pressen på vegne af Alive Festival
●

SIKKERHEDEN SKAL VÆRE I TOP
Som frivillig er det vigtigt, at du kender til sikkerhedsprocedurerne på pladsen. Som frivillig er du
sikret af Alive Festivals arbejdsskadeforsikring. Husk derfor at læse følgende afsnit, så du ved, hvor
du skal ringe til, hvis du på din vagt får brug for et stykke plaster eller festivalens beredskabsteam.

SIKKERHED GENERELT
Fra torsdag klokken 12:00 til søndag klokken 12:00 står beredskabsteamet klar til at hjælpe ved
behov. De kan yde førstehjælp, tilkalde vagter, politi, ambulance m.m.
Teamet kan kontaktes døgnet rundt via radio på: Kanal 1
Rundt på pladsen er der placeret brandmateriel og oprettet flugtveje i tilfælde af en hændelse.
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AKUT BEHOV FOR AMBULANCE, POLITI ELLER SECURITY
Hvis du som frivillig bliver opmærksom på situationer, der udover dit instruktionsområde, såsom
slåskampe, trusler, ildebefindende blandt publikum eller lignende, skal du kontakte beredskabsteamet, hvor du oplyser følgende:
●

Hvor du har brug for hjælp

●

Hvad der er sket

●

Hvor mange personer, der har brug for hjælp

Det er vigtigt, at du bliver på stedet og afventer hjælp. Det kan tage tid for beredskabsteamet
og/eller vagterne at komme igennem menneskemængder på pladsen.

FØRSTEHJÆLP
Ved akut brug for førstehjælp, kontakt da beredskabsteamet.
Førstehjælpsudstyr til mindre skader kan findes følgende steder:
●

Campingområdet – I mandskabsvognen ved servicevagterne

●

I Plantagehuset ved beredskabskontoret

I TILFÆLDE AF BRAND
I tilfælde af brand kontakt først 1-1-2.
Kontakt herefter beredskabsteamet. Hvis muligt, forsøg at slukke branden.

ANDRE SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLD
Oplever du forhold, som du mener, er relevante for sikkerheden, eller har du generelle spørgsmål
til sikkerheden, kan du kontakte sikkerhedschef Andreas Ditlevsen på telefon +45 42794547.
Hvis du har spørgsmål inden festivalen er du velkommen til at tage kontakt på sikkerhed@alivefestival.dk

FORSIKRING
Frivillige er sikret gennem Alive Festivals arbejdsskadeforsikring. Forsikringen har endnu ikke været i brug, men det er vigtigt, at du ved, du er dækket ind, hvis uheldet skulle være ude. Kommer
du til skade, er det altid en god idé at tage forbi skadestuen for at få en læges vurdering. Proceduren ved en arbejdsulykke er som følger:
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Meld ulykken til Alive Festivals ledelse til iben@alivefestival.dk. Så melder festivalen det til AES
(arbejdsmarkedserhvervssikringen). De vurderer, om der er tale om en arbejdsskade, der kræver
erstatning.
Meld det også altid til dit eget forsikringsselskab, såfremt du har en ulykkesforsikring, da man kan
få erstatning fra både ulykkesforsikring og AES.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD
Alive Festival tager stærkt afstand til grænseoverskridende adfærd. Henvendelser om alle former
for grænseoverskridende adfærd bliver taget alvorligt. Oplever du selv eller er du vidne til grænseoverskridende adfærd skal du tage fat i din nærmeste leder. Alternativt kan du ringe eller skrive til
festivalens ledelse på følgende:
● E-mail: iben@alivefestival.dk
● Telefonnummer: 23 95 25 58

AFBUD, UDEBLIVELSER OG AFBUD VED
SYGDOM
I følgende afsnit uddybes festivalens politik for afbud. Dette er altså afsnittet for dig, som på ærgerligvis ikke kan deltage på festivalen alligevel.

HVIS JEG MELDER AFBUD
Fra d. 15. juli 2022 er din frivilligtilmelding bindende. Det skyldes, at vi administrativt bruger
mange frivillige arbejdstimer på at udarbejde og koordinere vagtplaner. Derfor forbeholder Alive
Festival sig retten til at opkræve et gebyr på 250 kroner ved afbud efter denne frist.
Ved afbud eller afbud grundet sygdom kontaktes festivalens Frivilligdivision. Inden festivalens afvikling kontaktes frivilligkontoret via mail: frivillig@alivefestival.dk. Under afvikling af festivalen
kontaktes frivilligkoordinatorerne, der er på vagt via telefon (se kontaktoversigt under fanen
”KONTAKTINFORMATION).

HVIS JEG UDEBLIVER FRA MIN VAGT
Hvis du har tilmeldt dig som frivillig, og du ikke møder op på din vagt, bliver du opkrævet et beløb
svarende til partout-billettens pris samt et gebyr på 250 kroner. Dette er også en del af de vilkår og
betingelser, du godkendte ved tilmeldingen på alivefestival.crewnet.dk.
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AFBUD VED SYGDOM
Er du uheldig at blive syg før din vagt, skal du straks kontakte Frivilligdivisionen på:
frivillig@alivefestival.dk. Bliver du syg under selve festivalen og har allerede hentet dit armbånd,
skal du møde personligt op på Alives hovedkontor i Plantagehuset, så du ikke fejlagtigt bliver noteret som værende udeblevet. Du vil selvfølgelig ikke blive straffet for uforudsigelige omstændigheder, men i særlige tilfælde kan festivalen gøre krav på at se en lægeerklæring. Udebliver du fra din
vagt uden ovennævnte sygemelding, bliver du opkrævet et beløb svarende til partout-billettens
pris samt et gebyr på 250 kroner.

VI SES TIL EN FORRYGENDE FESTIVAL!
Masser af frivillig-high fives
Frivilligdivisionen, Alive Festival
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KONTAKTINFORMATION
FRIVILLIGDIVISIONENS AFVIKLINGSTEAMS UNDER FESTIVALEN
Torsdag: Ida og Andrea
Fredag: Eva og Sofia
Lørdag: Josefine R. og Josefine H.
Er du i tvivl om noget eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til:
frivillig@alivefestival.dk eller kontakte den ansvarlige for det pågældende område.
Frivilligledelse / Ida Rosengreen
ida@alivefestival.dk, 42 73 56 05
Bar / Mads Bakke
bar@alivefestival.dk, 23 31 21 85
Festivalservice / Nikolaj Gravesen
service@alivefestival.dk, 20 26 71 76
Backstage / Nina Davies
nina@alivefestival.dk, 30283822
Sceneproduktion / Magnus Møller
musik@alivefestival.dk, 51814700
Billetvogn / Søren Vernegren Kirk
soren@alivefestival.dk, 51529475
Atmosfære / Røskva Sønder Nielsen
atmoesfaere@alivefestival.dk, 27208917
Sikkerhed / Andreas Ditlevsen
sikkerhed@alivefestival.dk, 42 79 45 47
Udflugter / Jacob Hansen
udflugter@alivefestival.dk, 20 98 97 94
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