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Ansøgning til Frederiksberg Kommune om benyttelse af Kolonien Nordstrand 4500 Nyk. Sj. 2020

Til: Inger Andersen, Jan E. Jørgensen, Gorm Bagger Andersen, Ib Landvad Hørning.

Vedr.: NORDSTRAND FESTIVAL UGE 32 2020

Med henvisning til møde afholdt den 21 Jan. 2019 kl.10.45 på Frederiksberg Rådhus med 
ovenstående deltagere samt repræsentanter fra intern projektgruppe André Michell Kolbe og Alan 
Thagaard.

Vi takker indledningsvis for det gode og konstruktive møde ved fremlæggelse af projektideen, og 
motiveringen bag oplægget som blev gennemgået og drevet af det personlige engagement som 
ligger til grund for ansøgningen, og samtidig henvises til det arbejdsnotat som er udarbejdet efter 
møde 10 oktober 2018 med driftsansvarlig for kolonien Ib Landvad Hørning og André M. Kolbe, 
som samlet set danner grundlag for den ansøgning som efterfølgende fremsættes her iflg. aftale 
officielt.

ANSØGNING: 
Projektgruppen for NORDSTRAND FESTILVAL med tilhørende interesseorganisationer, søger 
hermed om tilladelse til afholdelse af Musik & Støtte Festival: 

TID:  Uge 32 i dagene ml. Lørdag den 1. August til søndag den 9. August 2020

STED: Kolonien Nordstrand, Skærbygårdsvej 15 4500 Nykøbing Sjælland.
- beliggende i Odsherred Kommune.

PROJEKTBESKRIVELSE: 

INDLEDNING: 
For projektideen står André M. Kolbe, som efterfølgende har præsenteret oplæg, og sat en intern 
arbejdsgruppe til udformning af projektbeskrivelse, ansøgning og drejebog, samt inviteret en 
række interessegrupper for de 2 kommuner, Frb. Kommune, Odsherreds Kommune, fonde, 
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organisationer, foreninger, leverandører, sponsorer og andre bidragydere som måtte blive 
tiltrukket af den gode ide, til en samlet vurdering af mulighederne for indsats, økonomi og 
afvikling.

På forhånd har arbejdsgruppen udarbejdet div. foreslag og ramme budget og fordelingsnøgle 
indenfor alle kategorier, og bearbejdet oplæg til de relevante personer, som på forhånd har givet 
tilsagn om at være frivillige / proff. bestyrelsesmedlemmer (4), hentet fra såvel branchen som 
helhed, samt externe konsulenter i særdeleshed, som har vist interesse, - om at medvirke til 
at skabe en driftsform i forening eller selskab, til at være den samlende/samlede juridiske 
enhed. og dannelse af den almennyttige velgørenhedsforening - DRÅBEFONDEN - omkring 
Nordstrand Festival og samarbejdspartnere, og hertil skabe proces, styring, en samlet tidsplan, for 
at afvikle Festivalen som en selvstændig aktør.

Der er skabt kontakt til alle relevante myndigheder og officielle instanser vi er bekendt med på 
nuværende tidspunkt, samt delvis været på besigtigelse i lokalområdet for at indhente mundtlige 
tilkendegivelser og skriftlige tilsagn, for at kunne udarbejde/fremlægge de konkrete planer og 
indhente alle nødvendige tilladelser til dette, - i udgangspunktet alle med en positiv tilgang - 
herunder:

Frb. Børne & Unge Dir.  Inger Andersen
Frederiksberg Kommune 1´st Viceborgmester Jan E. Jørgensen
Skolechef i Frb. Kommune Gorm Bagger Andersen.
Driftsansvarlig for feriekolonien Nordstrand Ib Landvad Hørning
Odsherred Kommune v. Borgmester Thomas Adelskov
Økonomiudvalg v. Byrådsmedlem Jette Sloth Andersen
Kulturforvaltningen 
Miljøafdelingen (Tine Brandt Odsherred kommune).
Center for Miljø og teknik (Charlotte Nordal Pedersen Odsherred kommune).
Kloak og vandforsyning (Spildevands teamet Odsherred kommune).
Toiletvogne (Spildevands teamet Odsherred kommune).
Renovation/affaldsteamet (Freja Odsherred kommune).
Plakatopsætning/skilteplan i samarbejde med (Nastaja Ernst Odsherred kommune).
Politi
Beredskabsplan/Myndigheds møde (Rikke Storgaard Odsherred kommune).
Skov & Naturstyrelsen
Kystdirektoratet (Strandbeskyttelses linjen).
Hededanmark
Støj /DB-bekendtgørelse
Nabohøring (Tine Brandt Odsherred kommune)
Seas- NVE 
Forsikringsselskab Alm. Brand (Stina Flæshøj).
Livredder tårn Tine Brandt Odsherred kommune (TRYG Fonden)
Vagtselskab / POLITI skolen.
Ministry of food, Agri Culture and fisheries of Denmark
The Danish Veterinæry and food administration. (food control office Zeland / furnem.
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Helicopter plads.
Billet bestilling TICKETMASTER
Booking Bureau PRIME m.fl. 

FORMÅL: (Prioriteret)

-at skabe IDENTITET & VÆKST på Kolonien Nordstrand med udlodning af overskud / 
DRÅBEFONDEN, og igennem aktiviteterne at tilføre midler til velgørende formål til støtte for: 

SÆRLIGT
Kolonien Nordstrand med tilhørende omliggende arealer som udgør 137.980 kvm. 
Børn, unge og leg i interaktion, med focus på bæredygtig udvikling. 
særligt for Frb. Kommunes udsatte børn og unge grupper, 
og andre som Frb. Kommune måtte udpege som relevante, og andre brugere af stedet. 
Særligt, retablering af legeområder og legebygninger og udendørs arealer.
Udvikling, nyskabelse og kreativitet af legeredskaber, baner og oplevelsesture.
Naturpleje, bæredygtighed og Strand i samhørighed, 
Naturskole, Økologi, vækst og forbrug.
-samt evt. vedligeholdelse af eksisterende bygninger i den udstrækning der er behov.

UDVALGTE 

Støtte til udvalgte (Danske) velgørenheds organisationer som er bragt i foreslag, under samme 
slogan:
IDENTITET & VÆKST ex.  REDBARNET, KIDS AID, JULEMÆRKEFONDEN, - 

SPECIELT

Til støtte for de lokale foreninger, herunder (NIF Nykøbing Sj. Idræts Forening) (Støtter med 500 
frivillige) (FDF Nyk. Sj. Spejderne) og lokale virksomheder og erhvervsliv.
- at udbrede De kulturelle, kulinariske, kunstneriske og musikalske værdier og aktiviteter i 
nærområdet af Nyk. Sj. og tilføje en årlig attraktion og begivenhed for de mange fastboende og 
sommerhusejere, festivalgængere og besøgende turister. 
Med disse mål vil Nordstrand Festival arbejde og bestræbe sig på at udvikle med kreativitet og 
bæredygtig lokal produktion.

Sekundært:  
Indirekte at bidrage og supplere væsentligt til det store lokale arbejde og udvikling omkring 
UNESCO Geo Park Odsherred, som på 5 år trækker på lokale borgere, sommerhusejere, 
virksomheder, organisationer, foreninger og iværksættere, med et hav af hyggelige, spændende 
og underholdende events, rundt om i landskabet af -ODSHERRED-BUERNE - Istidslandskabet som 
Kolonien Nordstrand er en naturlig del af.

Det hele samlet i et formål om - IDENTITET & VÆKST. 



4

Der befinder sig iflg Danmarks Statistik ca. 100.000 mennesker i Odsherred i perioden i uge 32 
hvert år.

ORGANISATION

Der etableres en selvstændig juridisk enhed som, forening eller i selskabsform efter anvisning af 
en udpeget Advokat (B.M.) med behørig erfaring fra 3 af DK´s bedst kendte Festivals af lignende 
karakter, og udpege bestyrelsesmedlemmer (4) + stifter/Dir. med en indskudskapital på kr. 
250,000. som formidler indtægt, overskud til drift og hensættelse. 

Endvidere fordeling hvis overskud iht. fordelingsplan som tidligere skitseret.

Endvidere oprettes den frivillige/almennyttige forening - DRÅBEFONDEN - med en bestyrelse 
(4) og formålsparagraf som alene tilgodeser udlodning af overskud efter hensættelse 
/fordelingsnøgle.

FUNDSRAISING

Særligt udvalg søger Fondsmidler. 
Oprettelse af partnerskaber, salg af andele / private lodder. 

MARKEDSFØRING

Markedsføringspuljer.
Banner Reklame / Hoved indgang/ Pladshegn.
Gangbro
Tv-medier
Radio support/ direkte på pladsen.
SoMe
Influencers/ Bureauer
Aviser/ Magasiner/ Indlæg/ GeoPark Avisen
Turist kontorer/ Sommerhus udlejnings bureauer/Campingpladser....
Tog, busser, færger, Banner flyvning Starling Air
Links til lokalhistorie fra Frb. Kommune og lokalhistorisk arkiv Odsherred.
+

HOVED Sponsorer. / bidragydere.
Royal UNIBREW
Odsherred Kommune
Frederiksberg Kommune 
Mercedes-Benz
NOVO Nordisk
Shell
Bolas
Ankers Tivoli A/S
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Vinhanen
Vang & bar
Cool-Tour
Troels A/S
Cph light production
Gylling Skilte
Københavneriet
Aasgaard Rock
Filmlandet
90´erne Musik
FDF Nyk. Sj. Spejderne
NIF Nykøbing Idræts Forening
Carter Studio / Artwork
Silent Disco
WEB site adm. 
TICKET MASTER
PR. Bureau 
PRIME booking m.fl.
Radioudlejning.dk
Eventbetaling.dk /betalings terminaler
Eventpos.dk /armbånd
Skærby Camping Skærbygårdsvej
DCU Camping Skærbyvej
+

INDHOLD

FESTIVAL DAGENE indeholder et bredt udsnit af Underholdning, kunstnere, musikere, Bands, 
Silent-Disco, Dannebrog telt, show, Intertainment, Stand Up, Revy perler og talenter, 
hovedsageligt med danske kunstnere 90% og ca. 10 % udenlandske kunstnere, som fordeles i 
kunstner kategorier: 

A. 10 % B. 20 % C. 70 % 

1. Hovednavn pr. dag

Der lægges vægt på bredden i forhold til "Familie præget oplevelser" til Børn, det unge og det 
modne publikum, samt tydelige afstikkere i tidens up coming genre indenfor Jazz/Rock, Hiphop og 
Heavy Metal som vil være repræsenteret.

TIVOLI ved HOVED INDGANG fra SKÆRBYVEJ i særskilt 7. ÅBENT OMRÅDE. 
(Ankers Tivoli sørger selv for alle relevante nødvendige myndigheds tilladelser, i samarbejde med 
Nordstrand Festival)

FESTIVAL TIDER er opdelt i tidszoner.  (Tider og indhold er kun foreløbige vejledende)
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1. kl. 10 -16 Hovedsaligt børne underholdning, koncentreret i og omkring (SKOVOMRÅDE*) 
ZONE 1. bag H-Scene                         ZONE 1.

2. Kl.10 -23 + Ankers Tivoli, Food Street Trucks, Dealer street, Beach aktivitet, Silent-Disco 
m.m.)

3. kl. 12 -17 Helikopter flyvning dagligt
4. kl. 19 -21 Helikopter flyvning aften
5.  kl.12 -22 Dannebrog Telt
6.  kl.12- 22 Rock scene
7. kl. 18 -20 Koncert pladsen H-Scene / Mercedes scene
8. kl. 21 -23 Koncert pladsen H-scene    musikken slutter.       
9. kl. 24 -00 Hele Festivalpladsen lukker dagligt kl. 24.00

OLYMPISKE LEGE 2020 i Tokyo

 afholdes i samme periode fra 24 juli til 9 August. Tidsforskel +8 T
 Der søges om evt. transmissions tilladelse/ Streaming hos DR, til visning på (Storskærm 6 

m. x 12 m. opstillet af Filmlandet) på H-Scene / Mercedes scene i ZONE 3 /INDER ZONE, 
for evt. visning af særlig udvalgte sportsbegivenheder med dansk deltagelse.

 Endvidere er opstillet mindre informations skærme i området, som kan benyttes til samme 
formål. 

PLADSENS INDRETNING og INDHEGNING & AFSKÆRMNING.

Pladsen er opdelt i 6 ZONER. 
-se vedlagte oversigtskort. 
-samt opsætning af TYDELIG SKILTNING i alle ZONER. 
 

1. ZONE 1. HELE OMRÅDET / SKOVOMRÅDE* (Børne område) er/skal være indhegnet af 
pladshegn, incl. v. udløb i vandet - samlet længde anslået ca. 4.8 km

2. ZONE 2. HELT AFLUKKET OMRÅDE/ ved indkørsel til Skærbygårdsvej 15, fast adgangs-
/kørselsvagt her ved Pottemagerhuset til: Hovedbygning og Forstander Hus og nærmeste 
udenoms areal, KUN til særlig parkering. KUN begrænset adgang med særlige armbånd 
for Festival Adm. VIP-gæster, Kunstnere, Medier m.fl. DELVIS adgang for frivillige med 
egen indgang fra festivalpladsen til spisning mv. Forstander Hus og have anvendes til 
Politi og Vagt, Beredskab og Lægevagt samt HELICOPTER Landingsplads. PRIORITERET 
BEBOER kørsel med særlig kørsels tilladelse. Kan kun udstedes af offentlig myndighed. 
(hvis muligt anlægges omkørsel bagom) 

3. ZONE 3. FESTIVAL PLADSEN H-SCENE /Mercedes scene er INDER ZONE / adskilt fra 
SKÆRBYGÅRDSVEJ (Grusvej) til og med pladshegn langs med å-løb 

4. ZONE 4. DANNEBROG telt, SKOLE / Handicap bygning,   
5. ZONE 5.  KLIT ROCK scene (4) & Hawaii bygning.
6. ZONE 6.  STRAND plads, SILENT DISCO (5) - som løber ud i vandet. TRYGFONDEN flytter 

Livreddertårn til strand destinationen ca. 1000 m. og der lægges en bøje udfor "resterne 
af Bådebro" til både der ønsker at ligge for svaj.

7.  ÅBENT OMRÅDE Offentligt
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SCENE OMRÅDER 
- fordelt på 3 scener / (4) 

1. Scene 1. FESTIVAL PLADSEN / ZONE 3. H-SCENE / Mercedes scene i INDER ZONE.
2. Scene 2. DANNEBROG TELT / ZONE 4. SKOLE / Handicap bygning. 
3. Scene 3. ROCK SCENE            / ZONE 5. KLIT  
4. SILENT DISCO (4)                / ZONE 6. STRAND

Der etableres særlig børne venligt SKOVOMRÅDE*/ indhegnet i ZONE 1. som åbner dagligt fra kl. 
10 hvor forældre kan lade deres børn lege - under opsyn, med chip armbånd/GPS-søgning og 
daglig Børne underholdning, ex. Pjerrot, Trylleri, Skovens Stemme, Bugtaler skole Sine & frække 
Rikke, Ray Ray Aloha camp musik i børnehøjde & surf - mellem Gasbetonhuset, Dukkehuset, 
Snedkerhuset, Indianer lejr og Cowboy Borg. 
Den tidligere Æbleplantage er indhegnet og fyldt med hoppeborge og andre "bløde" legeredskaber 
til børnelege.
Adgang ligger i tilknytning til Skærbygårdsvej ved H-scene ZONE 3.

ADGANGS VEJE OG KONTROL

2 Hoved adgangsveje SKÆRBYGÅRDSVEJ (lukket) og SKÆRBYVEJ (åben) 
(Vi retter ind efter alle myndigheds anvisninger efter modtagelse) 

SKÆRBYGÅRDSVEJ 15 er lukket. for alm. gang/gennemkørsel.

AMBULANCE / REDNINGSVEJ 1. 
   
Frie adgangsveje for relevante beboere prioriteres højt og uden ophold, med særlig indkørings 
tilladelse.       Tung trafik /Scene udstyr/Leverandører/Festivalkontor
 
SKÆRBYVEJ 
7. -ÅBENT OMRÅDE

AMBULANCE / REDNINGSVEJ 2.
Offentligvej adgang til stranden/ (kun gående) DCU Campingplads indgang med kørsel til bom, 
herefter kun gående.
& 
HOVED INDGANG fra SKÆRBYVEJ i 7.  ÅBENT OMRÅDE 
-til Festival pladsen ved TIVOLI     / 7.  ÅBENT OMRÅDE

DER ER ADGANGS KONTROL af alle billetter og armbånd og VISITATIONS zoner før adgang til 
Festival Pladsen.
Bemandet og døgnvagt 24/7 i hele perioden.
Der udleveres sikre chip armbånd til alle børn op til 6 år med mulighed for GPS-søgning eller 
download App. Legitimation for alder skal vises ved indgangen.
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PARKERING.
Offentlige P. arealer ved Fænøvej. der indsættes shuttle kørsel til og fra SKÆRBYVEJ i ÅBENT 
OMRÅDE.
Evt. opsættes STILLADS GANGBRO over 225 ODSHERREDVEJ (Bolas)
Krydset på 225 Odsherredvej/Skærbyvej er trafikreguleret.

LEVERANDØR OVERSIGT
MAD & DRIKKE
-foreløbig
+
På Nordstrand Festival er der kun et udvalg af frisklavet og autentisk Street Food, som er Økologisk 
baseret med et minimum af 30- % Økologiske ingredienser eller bedre, efter det såkaldte 
ØKOLOGISKE "bronze-mærke", fra et udvalg af de bedste STREET TRUCKS som udelukkende 
anvender og serverer på nedbrydeligt materiale.
Madleverancer søges leveret fra DANMARKS KØKKENHAVE med lokale råvarer fra Lammefjorden, 
som det er muligt via lokale partnerskaber. 
Endvidere økoKaffevogne, Food Trucks, Øl og andre drikkevarer iht. foreløbig leverandør oversigt.
Alle leverandører skal leve op til FØDEVARESTYRELSEN ´s anvisninger og påbud.
Retursystem etableres for flasker og emballage, samt affaldshåndtering og sortering i samarbejde 
med ODSHERRED Kommune med lokal Renovatør, der udføres dagligt løbende.

PLADS ETABLERING OG NEDTAGNING
Alle tilladelser skal foreligge forinden etablering, og nødvendige arbejdsgange for div. plads 
gennemsyn forud for åbning, gennemføres af Festival ledelsens plads ansvarlige med stedlige 
myndigheder.

VEJRLIG
Festival ledelse skal sørge for nødvendige foranstaltninger i forbindelse med omskiftelig eller 
pludselige ændring i vejrforhold.
Udkørsel af flis i bløde områder, og særligt være opmærksom på FESTIVAL PLADSEN i ZONE 3/ 
INDER ZONE H-Scene / Mercedes Scene / overfladen ovenpå Jordvarme anlæg, samt sørge for 
udbedring løbende, og efterfølgende for nødvendig oprensning og retablering.

NEDTAGNING
Påbegyndes straks efter NORDSTRAND Festivals lukning, og leveres tilbage i fuldstændig rengjort 
og retableret form, efter gennemsyn og godkendelse af FRB. KOMMUNE i overensstemmelse med 
forventet tidsplan.

BEREDSKABSPLAN
-Teknik og Miljø vurdering

Al materiel skal være godkendt og klassificeret i rette kategorier iht. anvisning / byggetilladelser 
fra relevante offentlige myndigheder. 
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Der angives at være plads til ml. 12/14.000 mennesker på FESTIVAL PLADSEN. Scene 1. ZONE 3. H-
Scene /Mercedes Scene i INDER ZONE, og på hele matrikelområdet op til 20.000 mennesker.
iflg. Teknik og Miljø afd. Som giver tilladelse til det.

Festival ledelsen anslår dog at sætte en noget lavere forventning til antal det første år, og sætte en 
total MAX grænse ved 7000 solgte billetter, uanset muligheden det første år, og være mere end 
tilfredse med det.

Vi tilbyder endvidere FREDERIKSBERG KOMMUNE at lade tilmeldinger til feriekoloni i uge 30 2020 
til at være et særligt ophold for deltagerne i ugen op til festivalen, og medvirke i optakt og 
forberedelse til Festivalen efter lyst og evne som det er muligt, med efterfølgende gratis ophold og 
billetter for dem der måtte ønske det.

NORDSTRAND FESTIVAL tilbyder alle ansatte i FREDERIKSBERG KOMMUNE en FESTIVAL BILLET, en 
gestus til særpris efter nærmere aftale, eller at FREDERIKSBERG KOMMUNE får mulighed for at 
KØBE BILLETTER til særpris til alle ansatte.

Vi håber at ansøgningen er fyldestgørende, og  imødekommer de forventninger og kompetencer 
for iværksættelse, med al den respekt for området, bygninger og medarbejdere som ligger bag, og 
står naturligvis til rådighed for ethvert spørgsmål der måtte være forinden stillingtagen og tilsagn 
foreligger, og tager de nødvendige forbehold som det kræves for den endelige udformning og 
indhold, og vi ser frem til at modtage konditioner for en endelig aftale og tilladelse fra 
Frederiksberg Kommune til afholdelse af NORDSTRAND FESTIVAL i 2020, til alles fulde tilfredshed.

Med venlig hilsen
André M. Kolbe Festival leder.
Alan Thagaard Cool-Tour
Intern arb. gruppe. - Vi skaber bevægelse -
Mail: Nordstrandfestival@gmail.com
Tlf nr. 29859999 


