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Opgaver og projekter – PR-udvalget
Papirmaterialer
PR-udvalget står for at udarbejde relevante og gode papirmaterialer, som f.eks.
foldere og flyers til brug både målrettet medlemmer, dansere der kunne blive
medlemmer og folk der ikke kender til folkedans i forvejen.
I øjeblikket skal vi have udarbejdet flyere og foldere som er målrettet ikke-dansere,
som er folk der ikke kender til folkedans eller ikke er klar over at folkedansen lever
som den gør.
Vi har en del gamle materialer liggende, så dem kan vi tage udgangspunkt i.
Vi forestiller os at din hjælp til denne opgave vil bestå i følgende:
•
•
•
•

Vi tager en snak, gerne pr. tlf. eller skype, om hvad indholdet skal være og
hvem målgruppen er. Dette tager måske en halv times tid.
Du udarbejder et udkast til indholdet; hvad skal der stå og hvilken struktur
skal der være. Dette tager måske en times tid.
Du sender dit udkast til os, gerne pr. mail.
Vi svarer med evt. revisionsforslag. Afhængigt af omfanget af indholdet kan
vi tage denne pr. tlf. eller skype. Dette tager måske en halv times tid.

Dit samlede tidsforbrug forventer vi til under 2 timer, fra start til slut.
Med den indsats har du hjulpet os en del, da vi så har et nyt og færdigt
papirmateriale, som kan bruges til at sælge folkedansen.

Lysbilleder
Vi har nogle lysbilleder og negativer liggende, fra nogle gamle billeder. Vi er stadig
interesserede i de billeder der stammer fra disse analoge billeder. Derfor ønsker vi
at få hjælp til at undersøge om vi kan bruge dem, som de er, eller om de kan
digitaliseres og så bruges.
Dette kræver lidt forstand på billeder og deres håndtering.
Vi har dem liggende på sekretariatet i Odense, men hvis du ikke er tæt på
Odense, så finder vi ud af hvordan vi får dem leveret til dig.
Vi forestiller os at det ikke vil tage så mange timer at undersøge eller at udføre,
men at omfanget af denne opgave er meget afhængig af hvilke muligheder der
er for at bruge disse lysbilleder og negativer.
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Fotoshoot
PR-udvalget har fundet ud af at vi har brug for et nyt sæt gode pressebilleder, da
både kan bruges til postkort mv. til vores medlemmer og ikke mindst til brug i
promovering af folkedansen og Folkedans Danmark. Dette ser vi som et større
projekt og det kan vi desværre ikke gå i gang med på nuværende tidspunkt,
grundet få medlemmer i udvalget.
Det resultat vi ønsker er; at ende med er 20-30 gode billeder, af både dans samt
med og uden dragter. Tidligere postkort mv. har været med motiver af folk i
dragter og med historisk passende baggrunde og vores ide er at vi også får nye
billeder i samme stil.
Omfanget af dette projekt kan være større eller mindre, afhængigt af hvor meget
eller lidt vi finder ud kan lade sig gøre. Det drejer sig bl.a. om at finde fotograf,
dansere/’modeller’, lokation og så få koordineret det hele.
Vi mener at det bedste vil være at vi har en tæt dialog om dette projekt, så vi får
fundet det bedste resultat og derudover så vi sikrer at resultaterne bliver som
ønsket.
Vi har kontakt med en person som er interesseret i at være med til at udføre dette
projekt, men som ikke kan stå for det selv, så hvis du er interesseret, er I måske 2
der kan samarbejde om det.
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