Grønnere Grøn
Sommeren 2020 blev vendt på hovedet. Idémagere gik i gang med at nytænke for at
sætte koncerter på dagsordenen igen. Hvordan kan koncertoplevelser i Danmark forenes
med de mange Covid-19 restriktioner? Kan koncerter afvikles hjemme i privaten, hvor kun
vennerne inviteres og der ikke sælges billetter?
Altså holde dem små, ægte og private? – det gjorde vi!

DET STARTER MED GODE RAMMER

SIKKERHED TIL PRIVATFESTER

Med et afsæt i ønsket om rigtige live-koncerter, og samtidig
et grundlæggende princip om ordentlighed, måtte der
tænkes helt nye tanker for at skabe trygge forhold omkring
koncerterne.

Forsamlingsforbuddet i Danmark pr. 25. juli siger, at der
maksimalt må samles 100 personer ad gangen. Selv om
dette ikke gælder i private boliger, er opfordringen at man
holder sig under dette tal. Sundhedsstyrelsen har desuden
udarbejdet en udemærket guide “Private fejringer og
arrangementer”, som indeholder en række rigtig gode råd,
når venner og familie samles til fx bryllupper, fødselsdage
eller andre festligheder.

En af de mest afgørende ting var, at få defineret rammerne
fra starten. Med god hjælp fra Rigspolitiet og flere
politikredse, fik vi opsat rammer for hvilke regler der gælder
hvor. Herefter kunne vi planlægge hvordan hjemmekoncerter kunne afvikles for danskerne, uden at gå på
kompromis med sikkerhed og tryghed, både generelt og i
forhold til Covid-19 situationen.

Konceptet Grønnere Grøn skulle ikke bare skabe
glæde fra et TV-mæssigt perspektiv, men også hos
artisterne! Det er alligevel markant forskel på en
koncert på fx et spillested, og en privat koncert for
30 mennesker hjemme i nogens have!

Ved at klæde værterne på til at følge ovenstående, samt
selv komme med en pakke der ikke blot indeholdt en live
artist, men også personale der kunne hjælpe med det hele,
så begyndte det faktisk at ligne noget.

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSPLAN,
KRISESTYRING OG RETNINGSLINJER
Ud over at indordne os efter de rammer, som var aftalt med
myndighederne, så implementerede vi en række Covid-19relaterede tiltag for at sikre vores frivillige, artister,
værter og deres gæster bedst muligt. Projektet voksede
faktisk til at indeholde mere end 100 koncerter samme dag.
14 af dem med større dansk artister og TV-hold.
Vi udarbejdede og implementerede en sundhedsplan, som
medtog en lang række af de ting, som myndighederne
anbefaler til offentlige forsamlinger. Selv om festerne var
private, så synes vi, at det var mest ordentligt at gøre det
sådan.
Der er meget at sætte sig ind i, når vi skal afvikle et
så omfattende arrangement. Det kræver omfattende
planlægning, hvis det skal gøres ordentligt.
Nogle ville måske synes at en sundhedsplan var alt for
meget?
Det synes vi ikke. Nu kan vi nemlig have ro i maven over at
festerne blev afviklet med flest mulige sundhedsmæssigt
gennemtænkte tiltag, og hvis der alligevel skulle opstå
smitte, så kan vi foretage effektiv smitteopsporing.

Rammer for Grønnere Grøn koncerterne
•

Blev holdt i private hjem og således steder uden
offentlig adgang.

•

Blev holdt på steder hvor ejeren havde fuld råderet
over området.

•

Var arrangeret af værterne selv.

•

Der var ikke billetsalg.

•

Værten inviterede selv egne venner og familie.

•

Der blev ikke annonceret på forhånd, hvor
koncerterne foregik, lige som værten heller ikke
afslørede det.

•

Retningslinjer for håndtering af rengøring og afstand
blev implementeret for alle på arbejde, og værterne
blev informeret om hvordan de kunne hjælpe.

•

Der var sikkerhedspersonale og præhospitalt
personale til stede under koncerterne.

SÅ VAR DER ALT DET ANDET
Den 25. juli 2020 blev en dag med rigtig mange koncerter i
et koncert-sultent Danmark. Der var både præproducerede
og live TV-transmissioner. En enkelt koncert blev afviklet fra
en tømmerflåde i det indre København - live endda! Andre
blev sendt i radioen, og endnu flere fik besøg af Tuborgs
øl-biler, som gav en omgang.
Event Safetys personale var spredt ud over hele
landet, i mens ledelsesfunktioner var samlet på et
koordineringskontor midt på Sjælland.
Her blev alt fra vejrudsigter til opdateringer om alle aspekter
af afviklingen samlet og koordineret med TV-produktionen.
En del af planlægningen af et så omfattende arrangement,
som geografisk set dækker hele Danmark, var naturligvis
at bygge en solid organisation. Det betød fx at hver have
havde sit eget produktions- og TV-hold samt en ansvarlig
person til stede, som koordinerede alt - også med værten.
I hver have var der også sikkerhedspersonale og
præhospitalt personale til stede. Dette således vi kunne
sikre værten mod uønskede gæster. Samtidigt hjalp de til
med flere andre situationer, som der opstår undervejs. Vi
kom jo trods alt og tiltrak lidt opmærksomhed.

FORSKELLEN PÅ KONCERT OG ... KONCERT?
Det lyder lidt kryptisk - for var det ikke bare koncerter, der blev vist
på TV? Nej. De afgørende forskelle ligger i tilgangen til at samle
mennesker.
Værten inviterer selv sine venner og familie. Således mindskes
sandsynligheden for nye smittekæder mest muligt. Der var
forholdsvis få gæster til festerne - typisk 30-40 mennesker. På den
måde kunne vi skabe fornemmelsen af, at få live-musikken ind i
hjemmet.
Hoved-venue havde lidt flere gæster, og dermed flere
implementerede tiltag. Her skulle vi sikre at vi ikke blot havde
vejledt værterne og hjulpet dem i mål, men i stedet selv tage
fuldstændig ejerskab af hele afviklingen.
Fælles var, at der var intet billetsalg og ingen adgang for
offentligheden. I politiets øjne afstedkom de private omgivelser
også, at der ikke skulle ansøges om at afholde et reelt
arrangement.

HVILKEN LOVGIVNING GÆLDER?

Selv om man er i private hjem, skal man stadig følge en række
lovgivninger. Fx skal byggesager naturligvis stadig behandles af
kommunen, lige som man skal huske at ordensbekendtgørelsen
også gælder i private hjem.
Hvis man også vil holde koncert fra en tømmerflåde, så skal man
have tilladelse fra Havnefogeden fra By og Havn, lige som en reel
koncert herfra skal ansøges hos politiet. Der kan blive stillet krav
om en sikkerhedsplan - ligesom tømmerflåden skal opfylde en
række krav. I Covid-19 tiderne er der særlige udfordringer med at
man ikke skal samle mange mennesker på områderne hvor der
sejles forbi, og det skal der således også være en plan for.

Nemt, har det ikke været.
Men har været sjovt og lærerigt!

Der var ikke særlig meget almindeligt over de
koncerter, der blev afviklet på Grønnere Grøn.
Ønsket om koncerter i private hjem og helt andre
rammer gav virkelig stof til eftertanke, og har
betydet, at der er udarbejdet en lang række af de
samme tiltag som anbefales til
offentlige arrangementer.

