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Esbjerg Festuge samler
Esbjerg Festuge har bidt sig fast som en årlig begivenhed, der
samler byens borgere. Når sommerferien er slut, og hverdagen
så småt begynder igen, er det blevet en tradition for mange at
mødes i festugen, hvor der er oplevelser, fest og hygge i rigt mål.
Der er noget for enhver smag, og de mange åbne
arrangementer med gratis adgang gør det muligt for alle
at være med.
Med de mange kulturelle tilbud og den store
alsidighed viser Esbjerg Festuge, at Esbjerg
er en spændende og levende by.

Glædelige gensyn og nye ideer
Programmet for 2019 spænder vidt, og består af både faste populære indslag og nye spændende tiltag. Der er både store og små
arrangementer, som tilsammen sikrer, at Esbjerg Festuge opleves
som hele byens festuge. De populære arrangementer på Torvet og
Containerudstillingen på havnen er naturligvis med.
Der bliver også gensyn med den Internationale Gadeteaterfestival og Colour Run, og der vil i alt være
omkring 200 arrangementer i løbet af de
10 dage, festugen varer.
En af årets nyheder er
Bifald Festivalen, som er en
kreativ festival for byens
mange unge talenter.
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Eksponering

Bronzesponsor

Sølvsponsor

Guldsponsor

Elitesponsor

I festugeavis

Listning

Logo

Logo

Logo

I program

Listning

Logo

Logo

Logo

På hjemmeside

Listning

Logo

Logo

Logo

På banner

Listning

Logo

Logo

Logo

På Torvescenens
storskærm

Listning

Logo

Logo

Film/
præsentation

x

x

x

x

Bronzesponsor

Sølvsponsor

Guldsponsor

Elitesponsor

x

x

x

x

1 person

1 person

1 person

2 personer

2 personer

4 personer

2 personer

4 personer

2 personer

2 personer

2 personer

25.000 kr

50.000 kr

100.000 kr

På festugens digitale
platforme
Netværk & Hospitality
Invitation til åbningsreception
Invitation til frokost hos
borgmesteren
Invitation til enkelte arrangementer i festugen
Invitation til udvalgte personer
til udvalgte arrangementer på
Tobakken og i Musikhuset
Afslutningsmiddag
Pris ex. moms fra

10.000 kr

Festugens økonomi
Det samlede budget er på
2.600.000 kroner. Heraf udgør det
kommunale tilskud knap 900.000
kroner, så det er i høj grad opbakningen fra sponsorer og fonde, der
sikrer festugens succes.

Hvem står bag Esbjerg Festuge?
Ved årsskiftet er Esbjerg Festuge organisatorisk flyttet fra
Business Esbjerg til Esbjerg Kommunes eventsekretariat.
Festugens styregruppe består af repræsentanter fra Esbjerg
Kommune, Musikhuset Esbjerg, Tobakken, Containerudstillingen, Esbjerg City og Visit Esbjerg. Festugen er således
bredt funderet.
Kontakt: Villy Grøn, mobil 27241545
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