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1. Indledning
En forundersøgelse foretaget af Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH) og Muskelsvindsfonden i foråret 2014, blandt
unge med handicap, viste at over halvdelen af de adspurgte unge,
ofte eller meget ofte, havde oplevet at måtte aflyse en livemusikoplevelse på grund af udfordringer med tilgængeligheden. Det
blev startskuddet til Volue – livemusik for alle. I 2014 gik
Muskelsvindsfonden, Roskilde Festival og SUMH sammen om
projektet med SUMH som udførende på projektet. I sommeren
2015 blev Realdania også en del af projektsamarbejdet. Formålet
med projektet var igennem direkte brugerinvolvering og
samarbejde mellem publikummer og live-musik arrangører at
styrke mennesker med handicaps muligheder for at få live-musik
oplevelser på danske spillesteder og festivaler. Projektet varede
fra sommeren 2014 til og med udgangen af 2015. Denne rapport
har til formål at evaluere på Volues mål og succeskriterier samt at
reflektere over de anvendte metoder. Slutteligt vil der være en
beskrivelse af forankringsplanen for Volues videre arbejde. Ud
over denne evaluering er der også udformet en rapport og et Best
Practice katalog målrettet spillesteder og festivaler. Rapporten
”Det er vigtigt, at jeg ikke føler mig til besvær” og Volues Best
Practice katalog samt en beskrivelse af alle forløbene med
spillestederne og festivalerne er vedlagt som bilag.

1.1.

Følgene spillesteder
involveret i projektet:

har

været

har

været

Tobakken
Turbinen
Stars
Gimle
Vega
Forbrændingen
Amagerbio
Studenterhuset Aalborg
Det Bruunske Pakhus
Kansas City

Følgende
festivaler
involveret i projektet:
Roskilde Festival
Skanderborg festival
Wonderfestiwall
Trailerpark festival
Vilde Vulkaner

Læsevejledning

Kapitel 1. Vurdering af projektets resultatmål og succeskriterier
I første afsnit præsenteres Volues mål og succeskriterier og der vurderes hvorvidt disse er opnået.
Kapitel 2. Projektets metoder
I rapportens andet afsnit præsenteres Volues metoder og der evalueres på disse. Det drejer sig om
metoderne omkring mystery shopping samt samarbejdet med spillesteder og festivaler.
Kapitel 3. Andre tiltag og projekter i forbindelse med Volue
I dette afsnit beskrives de andre tiltag og projekter Volue har udviklet og gennemført ud over de angivne
resultatmål og succeskriterier.
Kapitel 4. Forankring af Volue
I fjerde og sidste afsnit beskrives Volues forankringsplan – det vil sige organiseringen af Volue fremadrettet.
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2. Vurdering af projektets resultatmål og succeskriterier
Dette afsnit vil indeholde en vurdering af, hvorvidt Volues resultatmål og succeskriterier er opnået.

Resultatmål 1: Udarbejde en kvalitetsramme med minimumsstandarder for
tilgængelighed i det rytmiske musikmiljø
Resultatmålet er opnået og der er lavet ekstra materiale.
Volue har udviklet en kvalitetsramme med syv minimumsstandarder for tilgængelighed på landets
spillesteder og festivaler. Kvalitetsrammen er udviklet i en kort og en lang version. Den korte version
opsummerer de syv punkter, mens den lange version uddyber, hvorfor det er en god idé at arbejde med
standarderne og hvad de enkelte punkter i rammen betyder. Der er endvidere udviklet en skabelon til at
nedskrive spillestedet eller festivalens politik på området, som de kan benytte på deres hjemmeside eller
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internt i organisationen. Slutteligt er der lavet en skabelon til en handlingsplan, som spillestederne og
festivalerne kan benytte til fremtidige tilgængelighedsmæssige projekter, de ønsker at arbejde videre med.
Kvalitetsrammen er vedlagt som bilag 3.

Resultatmål 2: Implementere kvalitetsrammen på 10 af de regionale spillesteder i
Danmark.
Resultatmål 3: Implementere kvalitetsrammen på 5 musikfestivaler i Danmark.
Succeskriterie A: Alle spillestederne og festivalerne i målgruppe 2 føler sig bedre rustet til at modtage
publikummer eller frivillige med et handicap.
Resultatmålet og succeskriteriet er opnået.
For at vurdere hvorvidt succeskriterie ”a” er opnået er der foretaget et telefonisk interview med 8 af de
samarbejdende spillesteder og festivaler. Der er foretaget interview med fem spillesteder og tre festivaler.
Alle interviewede spillesteder og festivaler, i forbindelse med evalueringen, gav udtryk for at de, på
baggrund af mystery shoppingen og det efterfølgende møde/workshop følte sig bedre klædt på til at
modtage gæster med handicap. Dels fik de på workshoppen direkte feedback på, hvad de enkelte mystery
shoppere oplevede på spillestedet ved citater. Men derudover blev de også klædt på til, hvilke behov
forskellige målgrupper har i forhold til at deltage på en festival eller til en koncert. Særligt følte de, at de
havde fået viden om, hvilke forskellige behov unge med handicap havde og fik åbnet øjnene over for de
mindre synlige handicaps. I bilag 4 er der en forløbsbeskrivelse af hvert enkelt samarbejde med
spillestederne og festivalerne.
Succeskriterie b: Der er blevet inddraget 60 frivillige fra målgruppe 1 som mystery shoppere eller
ambassadører i musikmiljøet på festivaler eller på spillesteder.
For at vurdere hvorvidt succeskriterie ”b” er opnået, er der foretaget en registrering og en optælling af alle
frivillige i Volue.
Succeskriteriet er opfyldt.
Volues andet succeskriterie har været at inddrage 60 frivillige som mystery shoppere eller ambassadører i
musikmiljøet på festivaler eller på spillesteder. Der har deltaget 54 personer som mystery shoppere, hvoraf
flere har deltaget flere gange. I alt har der været 84 mystery shopping oplevelser. Grunden til at nogle
mystery shoppere har deltaget flere gange, har været, at de havde stor interesse i emnet og projektet og at
det ind imellem var vanskeligt at finde mystery shoppere, som var interesseret i at deltage. Ind imellem var
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der kort frist for at deltage i en koncert og det betød, at de selvfølgelig kunne have lagt andre planer, ikke
kunne få en ledsager med eller ikke kunne overskue at være spontane evt. på grund af deres handicap og
usikkerheden omkring tilgængeligheden på spillestederne og festivalerne. Succeskriteriet vurderes at være
opfyldt, idet en lang række andre frivillige andre de registrerede og dermed deltagende frivillige har været
involveret i Volue. Primært fordi de har ønsket at blive mystery shoppere, men ikke har haft mulighed for at
deltage de dage, hvor mystery shoppingen blev afholdt.

Succeskriterie c: På 80 % af spillestederne og festivalerne er der sket en række tiltag, som lever op til
minimumsstandarderne og kvalitetsrammen
Succeskriteriet er opfyldt.
For at vurdere, hvorvidt der er sket en forandring eller en række tiltag, som lever op til
minimumsstandarderne i kvalitetsrammen er der lavet en medaljeordning, som gives til hver festival og
hvert spillested. Vurderingen gives ud fra de synlige forandringer, som er sket på stedet eller de tiltag, som
spillestedet har berettet om er undervejs. Der er foretaget en individuel beskrivelse af hvert enkelt
spillested og festival. Heri er deres medaljestatus beskrevet. Læs mere i bilag 4.

Guld gives til de steder der har implementeret alle kvalitetsrammens punkter.

Sølv gives til de steder, der har implementeret nogle af kvalitetsrammens punkter eller er ved
at implementere disse. Vurderingen gives ud fra synlige forandringer, fx på hjemmesiden og
ud fra udsagn og handlingsplaner fra de enkelte samarbejdspartnere.

Bronze gives til de steder, der har tilkendegivet, at de ønsker at være en del af Volue.
Festivalen og spillestedet har fået foretaget mystery shopping og modtaget Volues
kvalitetsramme, men har ikke opfyldt nogle af kvalitetsrammens minimumsstandarder.

Det vurderes at 80 % af spillestederne og festivalerne har lavet en række tiltag, der lever op til
minimumsstandarderne i kvalitetsrammen. Denne vurdering er sket ud fra en synlig forandring på stedet, fx
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på hjemmesiden og via mundtlig overlevering. Ét spillested og én festival har ikke lavet nogle tiltag endnu
og det er tvivlsomt, hvor meget der vil blive udført fremadrettet, særligt på festivalen. Der er lavet en
beskrivelse af, hvad der er sket på hvert enkelt spillested og festival for at give et indblik i de specifikke
tiltag, som er blevet gennemført som følge af Volues indsats. Læs mere i bilag 4.

Resultatmål 4: Opsamle alle erfaringer om tilgængelighed og løsninger på unikke
problemstillinger og skabe opmærksomhed om emnet over for relevante filantropiske og
politiske beslutningstagere
Succeskriterie d: At der har deltaget minimum 10 relevante filantropiske og politiske beslutningstagere i
konferencen.
Volue har, som led i modtagelsen afBevica Fondens Tilgængelighedspris valgt, at afholde et større seminar
for spillesteder og festivaler, der er medlem af Dansk Live i april 2016. Medlemmerne af Dansk Live bliver
inviteret til at komme og blive opkvalificeret i forhold til at forbedre tilgængeligheden samt give dem
mulighed for at indstille dem og deres spillested til prisen 2016. Herudover modtager alle medlemmer af
Dansk Live rapporten ”Det er vigtigt, at jeg ikke føler mig til besvær”, som giver indblik i de udfordringer og
udviklingspotentialer i forhold til at skabe tilgængelighed, der findes ude på landets spillesteder og
festivaler. Rapporten bliver sendt ud til medlemmer af Dansk Live samt andre relevante
samarbejdspartnere og kulturinstitutioner. Læs den i bilag 6.

Resultatmål Realdania
1. Der er i efteråret 2015 gennemført en forundersøgelse og som følge heraf identificeret
udviklingspotentialer på tre festivaler til sommeren 2016
I forbindelse med mystery shopping på sommerens festivaler er der foretaget en forundersøgelse af, hvilke
udfordringer unge med handicap møder, når de besøger festivalpladser. Denne forundersøgelse tog
udgangspunkt i de guides, som mystery shopperne havde med, når de deltog i festivalerne.
2. Der foreligger en færdig analyse af udviklingspotentialer inden for fysiske og tekniske
interventioner som kan skabe større tilgængelighed på festivaler
Der er identificeret en række udviklingspotentialer inden for fysiske og tekniske interventioner for unge
med handicap, når de deltager i festivaler. Disse er listet herunder:
Podier
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For mange unge kørestolsbrugere er det ofte det manglende udsyn, som forhindrer dem i at få en god
koncertoplevelse. Mange oplever, at der ikke er podier eller særligt indrettede områder, hvor de kan se
koncerten, og det betyder selvfølgelig, at mange får en dårlig musikoplevelse. Podier eller afskærmede
områder handler ikke kun om at komme op i højden, det handler også om afskærmning fra skub og mas.
Mange med usynlige handicap kan også have stor glæde af at benytte sig af de afskærmede områder eller
podier, da nogen kan have vanskeligt ved at stå op i længere tid eller føler sig utrygge i
menneskemængden. Flere unge med handicap påpeger dog, at podierne kan være ekskluderende og lidt af
en ”festdræber”. Der er derfor et stort udviklingspotentiale i at nytænke podierne. Kan man lave nogle, der
er mere inkluderende? Nogle, hvor man ikke er ”udstillet”, men stadig beskyttet?

Mad- og drikkeboder
Generelt er barer og boder på festivaler en udfordring for særligt dårligt gående eller kørestolsbrugere.
Bardiske er generelt meget høje, hvilket betyder, at gæster med handicap ikke kan købe deres mad- og
drikkevarer selv. Herudover er der ofte en kant eller et trin op til boderne, så særligt kørestolsbrugerne slet
ikke kan komme derhen. Det betyder, at de ikke selv har mulighed for at købe mad- eller drikkevarer og er
afhængige af ledsagere eller venner og ofte er nødsaget til at udlevere betalingskort, så andre kan købe for
dem. Der er derfor behov for at udvikle nogle barer og boder, der er tilgængelige for alle, men som også
skaber sikre og gode rammer for de medarbejdere, der står bar barerne og boderne.

Adgang til festivalpladserne
Distancerne og den manglende skiltning hen til pladserne en stor barriere for mange. Det er både en
udfordring for gæster med kognitive udfordringer, for gangbesværede, men også for kørestolsbrugere med
både manuelle og elektriske kørestole. Det kan nemlig være hårdt for kroppen at skulle køre over lange
distancer på et ujævnt underlag.
Den ”lange rejse” er altså udmattende for de personer, der har svært ved at finde vej på grund af kognitive
udfordringer, men også for de personer, der har svært ved at gå/køre de lange distancer. Kan man finde
lettere og mere overskuelige adgangsforhold?
At finde vej og rundt
For flere unge med handicap er den største barriere på festivalpladserne den såkaldt dårlige infrastruktur.
Dårligt underlag og mange mennesker gør, at der ofte er svært fremkommeligt, der er ikke nogle synlige og
markerede ruter, der er lange distancer, og sidst, men ikke mindst, så er det ofte svært, at trække sig
tilbage og finde ro til afslapning, hvis ens handicap kræver dette. Flere med handicap efterspurgte flere
afskærmede områder, hvor de kunne trække sig tilbage og lade op.
For personer med synshandicap er det også særligt vanskeligt at finde rundt, da de har svært ved at finde
nogle pejlemærker at gå efter, samtidig med at der ikke er vægge de kan følge.
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Toiletforhold
Toiletforholdene er særligt en udfordring for gæster med handicap på festivalpladserne. Mange
kørestolsbrugere nævner særligt store udfordringer med at finde toiletterne på festivalpladserne. De ved,
at der er nogle, men der mangler skiltning til dem og det betyder, at unge med handicap bruger unødigt
mange kræfter på at finde toiletterne.
Herudover findes der meget få toiletter med lifte, som en del kørestolsbrugere har behov for. Det betyder,
at de enten skal have deres egen lift med eller har svært ved at benytte toiletterne. Der er derfor behov for
at udvikle nogle bedre toiletfaciliteter, der kan benyttes af kørestolsbrugere med lift.
Inkluderende oplevelser
Slutteligt mangler der nogle flere ”inkluderende oplevelser”. Flere nævner ”inkluderende oplevelser” som
en stor gevinst ved særligt de store festivaler. Det kan være særlige arrangementer eller events, hvor deres
handicap ikke bliver tydeligt eller særligt. En mystery shopper med hørenedsættelse nævnte for eksempel
”lydløse middage, hvor alle, for ham, var i samme bås.
3. Tre festivaler er engageret i at fortsætte i et udviklingsprojekt i samarbejde med brugere og
eksperter.
Der er identificeret tre festivaler, der er interesseret i et udviklingsprojekt. Disse tre er Roskilde Festival,
Skanderborg Festival og Trailerpark festival.

3. Projektets metode
I dette afsnit vil Volues metode blive præsenteret og uddybet. Først vil Volues online metoder blive
beskrevet. Dernæst vil metoden ”mystery shoppere” blive præsenteret samt en uddybende beskrivelse af,
hvem disse var. Dernæst vil vi beskrive hvordan vi har grebet samarbejdet med spillestederne og
festivalerne an. Hvilke processer der har været og hvem der var involveret i disse. I dette afsnit bliver
Volues metode evalueret. Der vil blive reflekteret over brug af mystery shoppere, Volue ambassadører og
samarbejdet med spillesteder og festivaler.

3.1 Udvikling af navn og identitet
I Volues opstartsproces blev der afholdt en workshop, hvor Volues navn og identitet skulle udvikles. Her
blev relevante samarbejdspartnere indbudt og der blev afholdt en proces for at finde det rette navn og
identitet til Volue. Målet var at identiteten skulle være ungt, festligt og noget, som både unge med
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handicap og spillesteder og festivaler kunne identificere sig med. Et grafisk bureau blev hyret ind til at
udvikle den visuelle identitet og logo for projektet.

3.2 Hjemmeside
Efter udviklingen af Volues navn og visuelle identitet blev der udviklet en hjemmeside. Hjemmesiden
www.volue.dk har fungeret som projektets identitet udadtil. Her har man kunnet finde information om
Volue, læse nærmere om kvalitetsrammen og tilmelde sig direkte som mystery shopper.

3.3 Facebook
Volue har oprettet en Facebook-side, hvor man kan gå ind og like projektet. Siden har fungeret som en
nyhedsportal for projektet. Her har man kunnet læse om samarbejder, se billeder og meget mere.
Facebooksiden har også fungeret som kontakt til mystery shoppere ved ind imellem at slå mystery
shopping opgaver op. Siden har i skrivende stund 316 likes. Find den her.

3.4 Mystery shopping – hvad er det?
Mystery shopping er et begreb lånt fra detailbranchen – et begreb, som henviser til at man ”handler
undercover”. Det er samme formål Volues mystery shoppere har haft. Målet har nemlig været, at unge
med handicap skulle besøge et spillested eller en festival, som hemmelige anmeldere af tilgængeligheden.
Mystery shopperne er blevet rekrutteret ved hjælp af SUMHs netværk af unge med handicap. Det gælder
både blandt medlemsorganisationerne, via nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier og ikke mindst via
mund til mund opfordringer blandt de unge. Mystery shopperne er blevet rekrutteret ud fra et ønske om at
sikre et så repræsentativt billede af målgruppen, unge med handicap, som muligt. Derudover har mystery
shopperne været repræsenteret ved lige dele kvinder og mænd.
I løbet af projektet har der været mere end 80 mystery shopping anmeldelser af i alt 54 unge med
handicap, det vil sige at nogle unge har deltaget flere gange. Mystery shopperne bestod af unge i
aldersgruppen 18-43 år med forskellige former for handicap.
De unge var repræsenteret ved følgende handicaps;
Muskelsvind
Synsnedsættelse
Hørenedsættelse
Knogleskørhed
Leddegigt
Cerebral parese
Paraplegiker
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Autisme
ADHD
Hjerneskade
Schlerose
Kronisk tarmsygdom
Social angst
Fibromyalgi
Diabetiker
Astmatiker
Multihandicappet (Spastiker, epilepsi, svage luftvejssygdomme, meget svagsynet, non-verbal)
SUMH har oplevet rigtig stor interesse for Volue og for Volues metode omkring mystery shopping. Det kan
skyldes, at projektet har en unik og meget ”ungdommelig” tilgang, look og selvfølgelig arbejdsområde.
Spillestederne og festivalerne var ligeledes meget begejstrede for metoden. De blevet grebet af de direkte
citater og oplevelser fra mystery shopperne, som de blev præsenteret for. Metoden var let og billig for
dem. De skulle udstede billetter til mystery shopperne og fik derefter præsenteret oplevelserne.
Metoden kan derfor anbefales fremadrettet over for spillestederne og festivalerne. Der er nu, efter
halvandet år ved at være oprettet et kartotek over mystery shoppere, som kan benyttes i det fremtidige
konsulentarbejde omkring Volue (læs mere om det i forankringsplanen) og det letter det opsøgende
arbejde og kan spare nogle ressourcer, men det er stadig forventeligt, at der skal bruges en del tid på at
koordinere arbejdet for konsulenten, der planlægger forløbet.

3.5 Overvejelser over brug af mystery shopping fremadrettet
Metoden og arbejdet med mystery shopping har, på trods af den store interesse, krævet en del arbejde.
Rekrutteringen af mystery shoppere er foregået via en tilmeldingsside på www.volue.dk, hvor unge med
handicap kunne tilmelde sig, hvis de ville være mystery shoppere. Der har dog været meget opsøgende
arbejde, da kun 10 har tilmeldt sig som mystery shoppere, via hjemmesiden. Derfor er der blevet
rekrutteret via SUMHs Facebook-side, via Volues Facebook-side, via mund-til-mund forespørgsler og
personlig kontakt til unge med handicap.
Deltagernes erfaringsgrundlag med livekoncerter var forskellige. Nogen havde meget stor festival- og
koncerterfaring mens andre var uerfarne, da de deltog som mystery shoppere. Det kan selvfølgelig have
betydning for den indgangsvinkel, som mystery shopperne har haft, da de deltog i koncerten eller
festivalen. Nogen følte sig trygge og på hjemmebane, mens andre var nervøse eller uforberedte på, hvad
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ville møde dem. De havde endvidere forskellige livserfaringer, forskellige tilgange til at anskue udfordringer
og forskellige handicaps, som kommer til udtryk på forskellige måder, når de besøger en festival eller et
spillested. Disse parametre er selvfølgelig væsentlige for den tilbagemelding mystery shopperne kom med.
Deres erfaringer er blevet videregivet til spillestederne og festivalerne – uanset, hvorvidt man kunne
fornemme at deltagerne var påvirkede af situationen eller ej. Mystery shopernes forskellige baggrunde
repræsenterer utroligt godt virkeligheden for unge med handicap. Det er givtigt, at få alle vinkler med, da vi
ønsker, at få så mange unge med handicap inkluderet i livemusikkens oplevelser.
Det er endvidere væsentligt at understrege, at metoden kan være sårbar, da der er tale om frivilligt arbejde
og de unge med handicap oftere støder på udfordringer end andre unge, fx vedrørende manglende
ledsagere eller sygdom pga. handicap. Det har betydet at mystery shoppingen ind imellem har måttet
aflyses pga. disse faktorer.
Omvendt vurderes metoden med mystery shopping, at være gavnlig for spillestederne og som en
spændende opgave for unge med handicap – en opgave, hvor de føler, at de bliver hørt og involveret. De
og deres oplevelser er centrum for det fremtidige arbejde.

3.6 Volue ambassadører
I foråret 2015 blev ni unge med forskellige former for handicap uddannet Volue ambassadører. Formålet
med ambassadørerne var, at de skulle fungere som den brugerorienterede tilgang til samarbejdet med
spillestederne og festivalerne. De skulle deltage som mystery shoppere på de samarbejdende steder og
som deltagere på møder. Herudover var tanken, at de skulle blive en fast, lokal ambassadør på de enkelte
spillesteder og festivaler efter projektets udløb.
For at deltage på kurset skulle ambassadørerne sende en motiveret ansøgning og ni udvalgte unge blev
inviteret med på kursus. Kurset varede over halvanden dag og gav ambassadørerne et indblik i Volues
arbejde og kvalitetsrammen. Der blev lavet forskellige procesøvelser på kurset, hvor de fx de skulle gå i
dialog med spillesteder og festivaler på en nuanceret og konstruktiv måde eller udfolde, hvordan
kvalitetsrammen kunne præsenteres og arbejdes med. Alle deltog i en koncert på Vega på førstedagen for
at kunne afprøve opgaven som mystery shoppere. På andendagen blev der bl.a. reflekteret over denne
øvelse.
Efterfølgende har kontakten med Volue ambassadørerne foregået over Facebook i en hemmelig gruppe. Så
vidt muligt, er der forsøgt, at få ambassadører med som mystery shoppere og til alle opfølgende workshops
med spillesteder og festivaler. De bor spredt i landet og derfor har målet været at få dem til at deltage på
spillesteder eller festivaler, som regionalt passede til deres bopæl. Det har imidlertid været vanskeligt at få
koordineret tidspunkter med spillesteder/festivaler med de enkelte ambassadører og Volues projektleder.
Derfor har førsteprioriteten været at få arrangeret et møde med samarbejdspartneren og dernæst
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undersøge hvorvidt Volue ambassadører har kunnet deltage. Hvis ikke dette var muligt deltog andre
relevante mystery shoppere i mødet.
Idéen bag Volue ambassadørerne er rigtig god og nogle af ambassadørerne er blevet forankret på lokale
spillesteder eller festivaler, mens andre har deltaget meget lidt i Volues aktiviteter og derfor reelt ikke er
blevet forankret på lokale steder. Dette skyldes flere faktorer. Det skyldes bl.a. at nogle af ambassadørerne
havde vanskeligt ved at deltage i arrangementerne, dels på grund af almindelige udfordringer på grund af
andre aftaler, arbejde etc. Derudover var der flere, der pga. deres handicap ikke havde så let ved at komme
af sted, bl.a. nogle af ambassadørerne med kognitive udfordringer.

3.7 Samarbejdet med spillesteder og festivaler
Herunder er beskrevet Volues procesplan for samarbejdet med spillestederne og festivalerne.
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Kontakt og
samarbejde

• Projektmedarbejderen
etablerer kontakt til og
mellem
spillestedet/festivalen

Opstartsmøde

• Opstartsmøde mellem
projektmedarbejderen, Volueambassadøren og
spillestedet/festivalen, hvor
forløbet planlægges

Mystery
Shopping

• Mystery Shopping på
spillestedet/festivalen. Mystery
shopperen aflægger rapport fra
oplevelsen.

Workshop

•Workshop på spillestedet/festivalen
omkring tekniske og
proceduremæssige udfordringer og
løsninger herpå. Mystery shoppere
og relevante personer fra
spillestedet/festivalen deltager.

Opfølgende
kontakt

•Opfølgende kontakt
ift. at implementere
kvalitetsrammen på de
enkelte
spillesteder/festivaler.

Færdigt forløb

Kontakt og samarbejde
Det første skridt i samarbejdet med spillestederne og festivalerne var etableringen af kontakten til
spillestedet eller festivalen – var de interesseret i at samarbejde? De blev samtidig præsenteret for Volue
og Volues særlige tilgang til at arbejde med tilgængelighed.
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Opstartsmøde
Opstartsmøde mellem projektmedarbejderen, Volue-ambassadøren og spillestedet foregik enten telefonisk
eller via et fysisk møde på spillestedet eller festivalen. Her blev baggrunden for Volue præsenteret.
Kvalitetsrammen blev præsenteret og ikke mindst konceptet med mystery shopping. Sammen med
spillestedet blev der planlagt datoer for mystery shoppingen og det videre forløb.
Mystery shopping
Ud fra samarbejdet med spillestedet eller festivalen var der fastlagt en dato for mystery shoppingen. Næste
skridt var derfor at rekruttere to personer til spillestedet og helt op til ti personer på de største festivaler.
Rekrutteringen foregik ved at projektlederen kontaktede alle Volue ambassadører og alle tilmeldte mystery
shoppere med en forespørgsel om at deltage. Var der ikke deltagere nok i denne gruppe var næste skridt
SUMHs Facebook profil, Volues facebook-side eller via SUMHs allerede kendte frivillige.
Workshop
Efter mystery shoppernes tilbagemelding fra deres koncertoplevelse blev der afholdt en workshop med det
samarbejdende spillested eller festival. Workshoppens indhold, deltagerantal og længde blev planlagt i
samarbejde med det enkelte sted. Fra Volues side deltog som minimum projektlederen og en ung med et
handicap. På workshoppen blev spillestedet eller festivalen præsenteret for mystery shoppernes erfaringer
enten via en præsentation eller via en rapport, som blev gennemgået. En præsentation blev fremlagt
steder, hvor flere deltog. En rapport blev tildelt de steder, hvor kun én repræsentant fra spillestedet eller
festivalen deltog. Efter præsentationen blev der i fællesskab diskuteret, hvordan stedet kunne leve op til
Volues kvalitetsramme og hvordan de generelt kunne blive endnu mere inkluderende for unge med
handicap. På workshoppen fik spillestederne og festivalerne også information omkring, hvad det vil sige at
have et handicap og hvilke behov der kan være blandt forskellige handicapgrupper. Slutteligt blev
workshoppen afsluttet med at se fremad - på drømmescenarierne og en konkret handlingsplan for deres
arbejde. De fik alle udleveret en skabelon for en handicappolitik, som de kunne benytte til at skrive deres
politik til hjemmesiden.
Opfølgende kontakt
Efter workshoppen gik spillestederne og festivalerne i arbejdslejr – målet var, at de selv skulle lave deres
politik og implementere kvalitetsrammen på deres sted for at sikre at de enkelte steder tog så meget
ejerskab over projektet som muligt. Der har været løbende dialog med de samarbejdende steder efter
workshoppens afslutning. Dialogen har primært omhandlet sparring på deres arbejde med at implementere
kvalitetsrammen og arbejdet med at sikre bedre tilgængelighed.
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Overvejelse om samarbejdet med spillesteder og festivalerfremadrettet
Mange spillesteder og festivaler har haft stor interesse i projektet, dets metode og særlige tilgang til feltet.
Mange kunne godt lide ”de bløde” værdier og at alt ikke kun handlede om ”problematiske indgange” eller
svære håndtag, men at det også handlede om attitude og den gode stil. Det virkede motiverende for
mange.
I den indledende kontakt til spillesteder og festivaler beskrev mange, at deres sted skam var tilgængeligt.
De havde både et toilet og deres medarbejdere var i øvrigt utroligt gode til at hjælpe etc. Mange blev
imidlertid overrasket over, hvordan det fungerede i praksis, når mystery shopperne aflagde beretning fra
deres besøg. Det kunne være små simple procedurer, som gjorde det besværligt for unge med handicap
eller det kunne være medarbejderne, som i praksis ikke kendte til stedets procedurer. For mange festivaler
og spillesteder imødekom de dette utroligt godt. De fleste tilbagemeldinger var utrolig konkrete og lette at
ændre på for spillestedet eller festivalen. Et spillested beskrev også, at de var så begejstrede for besøget,
da ”det var godt med en masse konkrete løsninger, som vi kunne lave, uden at vi var nødsaget til at bygge
hele spillestedet om”.
Særligt Volues lette tilgang til tilgængeligheden var alle glade for. Spillestederne og festivalerne satte pris
på dialogen om, hvad der kunne lade sig og hvad der ikke kunne lade sig gøre. Spillestedet Vega er fx fredet
og det var for dem nyttigt at se på, hvad vi kunne gøre, uden at stedet skulle bygges om.
Vi har erfaret, at det tager lang tid at gennemføre forløb med spillesteder og festivaler. Først og fremmest
tager det tid at få skabt den indledende kontakt, få taget en beslutning om, om de ønsker at deltage eller ej
(der var nogle stykker, der takkede nej, primært at tidsmæssige årsager) og at få gennemført forløbene.
Igen blev der brugt en del ressourcer på opsøgende og opfølgende arbejde. Der er tre grunde til at det kan
være en udfordring;
•

•

•

Den første grund er, at handicapområdet og tilgængelighed ikke står øverst på dagsordenen for
festivaler og spillesteder. Flere steder har de blot få medarbejdere, som har rigtigt mange opgaver.
Derfor var det tydeligt, at de gerne ville, men at tiden og overskuddet tit stod i vejen.
Den anden væsentlige grund er, at det ikke er et krav, men blot er en opgave, der står under ”niceto-do” og ikke under ”must-do”. Derfor kommer opgaven let til at træde i baggrunden for andre
akutte opgaver. Det er en af grundene til, at det tager tid at skabe ændringer og forandringer.
Den tredje og sidste grund er, at de større tilgængelighedsmæssige ændringer ofte er langsigtede,
da det typisk handler om økonomi og ressourcer til at få lavet nogle bygningsmæssige ændringer.

Ikke desto mindre kan metoden anbefales fremadrettet. Det er dog vigtigt, at være fokuseret på, at
forløbende kan være langstrakte og at spillestederne og festivalerne skal ”holdes til ilden”.
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4. Andre tiltag og projekter i forbindelse med Volue
Ud over de planlagte resultatmål har Volue også igangsat en række andre aktiviteter og projekter, som er
kommet tilgængeligheden på spillesteder og festivaler til gavn. De vil blive beskrevet i det følgende afsnit.

4.1. CSR-strategi i Dansk Live
Ud over at have arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på 10 spillesteder og 5 festivaler har Volue
også indgået et samarbejde med Dansk live – spillestederne og festivalernes brancheorganisation. Dansk
Live har valgt at anbefale Volues kvalitetsramme til deres medlemmer. Det betyder at Volues
kvalitetsramme bliver en aktiv del af Dansk Lives kommende CSR-strategi, som forventes lanceret i januar
2016. Dansk Live præsenterer her en samlet CSR-strategi for alle medlemmer af organisationen. Strategien
har syv punkter, herunder alkoholpolitik og sikkerhedspolitik. Her har Dansk Live valgt at have ”gratis
ledsagebilletter”, et punkt fra Volues kvalitetsramme, som en selvstændig anbefaling og en ekstra
anbefaling, som er angivet ”udvidet tilgængelighed”, der omhandler resten af Volues kvalitetsramme. CSRstrategien er anbefalinger til medlemmerne af Dansk Live. Det vil sige, at det ikke er et krav. I stedet ligger
den op til ”god stil” i miljøet. CSR-strategien i Dansk Live betyder altså, at Volues kvalitetsramme og de
anbefalinger, der ligger i denne, vil forankres i Dansk Live og forhåbentlig hos dets medlemmer.

4.2. Samarbejde med Grøn Koncert
For at skabe øget synlighed om Volue og for at hjælpe spillestederne med at øge tilgængeligheden, blev der
hen over sommeren 2015 lavet et samarbejde med Grøn Koncert. Her deltog Volue og et lokalt spillested i
de otte koncertbyer i et pantprojekt. Der blev udviklet otte forskellige projektbeskrivelser sammen med
spillestederne. På festivalpladsen var der opstillet en lang række pantcontainere. Ved hver containerstation
stod der en container, hvor man kunne donere sit pant-krus til Volue og det lokale spillested og en
container, hvor man kunne donere sit pantkrus til en lokal el-hockey klub. De dystede om at modtage flest
pantkrus og dermed penge til deres projekt. Efter koncerterne blev panten talt op og det projekt, som
havde fået flest pant-krus vandt pengene. Fire spillesteder vandt pantpenge til at føre deres projekter ud i
livet, i samarbejde med Volue. Det drejede sig om spillestedet Studenterhuset i Aalborg, Turbinen i
Randers, Huset i Esbjerg og Forbrændingen i Albertslund. I to af tilfældene betyder det, at der er vundet
penge til at kunne optimere den fysiske tilgængelighed på spillestederne. I de to andre tilfælde vandt vi
penge til at opkvalificere stedets medarbejdere og frivillige til at tage imod gæster med et handicap. Denne
opkvalificering står Volues projektleder for. Læs meget mere om, hvordan Volue og det lokale spillested
brugte pengene i afrapporteringen af de enkelte spillesteder. Disse beskrivelser er vedlagt som bilag 4.
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4.3. Handiråd på Roskilde Festival
Volue har været med til at lave et ”Handiråd” på Roskilde Festival i samarbejde med festivalen. Rådet
består af ni unge med forskellige former for handicap, som er hyppige gæster på festivalen og dermed kan
rådgive festivalledelsen om deres erfaringer, oplevelser og kan komme med gode råd til tilgængeligheden
til de følgende festivaler. Volue hjalp ledelsen af handicapenheden på Roskilde festival med at rekruttere
unge med handicap til dette råd. Volue oprettede en hemmelig Facebook-gruppe, hvor medlemmerne af
rådet kunne kommunikere og samtale omkring dagsordener til møder, tider for mødet og meget mere. De
første møder blev afholdt og afviklet af Volue, hvorefter ledelsen af handicapenheden selv overtog
styringen af møderne og samarbejdet med gruppen. Handirådet har afholdt tre møder siden sommeren
2014.

4.4. Ledsagebilletter og ledsagekort
Volue har i kvalitetsrammen anbefalet at spillesteder og festivaler tilbyder gratis ledsagebilletter til gæster
med et handicap. Blandt spillesteder og festivaler har der været forskellige måder at gribe reglerne omkring
ledsagebilletter an på. Nogle gav gratis billetter mens andre tog betaling for ledsageres adgang til
spillesteder og festivaler. Der blev derfor afviklet en workshop, hvor udvalgte festivaler og spillesteder,
Dansk Live, unge med handicap samt repræsentanter fra handicaporganisationerne blev inviteret til at
diskutere mulighederne for at alle medlemmer af Dansk Live tilbød deres gæster med et handicap gratis
adgang til spillesteder og festivaler.
Volue har efterfølgende haft et samarbejde med Brugerservice i Danske Handicaporganisationer om at
skabe klarere retningslinjer omkring brugen af ledsagekortet. Der er blevet diskuteret, hvorvidt der kan
præciseres på ledsagekortet, hvor mange ledsagere hver person har ret til. Noget som særligt festivalerne
ønskede at vide, for at festivalgæsterne ikke kunne få op til tre eller fire gratis ledsagere med. Danske
Handicaporganisationer, som administrer kortet, vil imidlertid ikke ændre kortet, da det kræver stor
administration og sagsbehandling fra deres side af. De har i stedet præciseret at et ledsagekort kun giver
adgang til én ledsager. Disse retningslinjer har Dansk Live er videregivet til Dansk Live samtidig med, at
Brugerservice i Danske Handicaporganisationer vil præcisere på deres hjemmeside, at et ledsagekort kun
giver ret til én ledsager.

4.5. Volue har vundet Bevica Fondens tilgængelighedspris
Volue har vundet Bevica Fondens Tilgængelighedspris i 2015, en pengepræmie på 100.000 kr., som skal
benyttes til at opkvalificere flere spillesteder og festivaler til at arbejde med tilgængelighed. Her bliver de, i
samarbejde med Dansk Live, inviteret til et seminar, hvor de har mulighed for at blive klædt på til at
arbejde med tilgængelighed og mulighed for at blive indstillet til Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2016.
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er
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økonomisk basis for støtte til mennesker med bevægelseshandicap. I samarbejde med Bevica Fonden var
Volue med til at planlægge arrangementet og afviklingen af prisoverrækkelsen.

4.6. Seminar for spillesteder og festivaler 2016
Præmien for Tilgængelighedsprisen skal i april 2016 benyttes til at afholde et seminar for medlemmer af
Dansk Live. Seminaret vil blive en præsentation af Volues resultater og en opkvalificering af de deltagende
spillesteder og festivaler i forhold til at arbejde med tilgængelighed. Herudover vil spillestederne og
festivalerne blive opfordret til at kandidere til Bevica Fondens tilgængelighedspris 2016. Seminaret bliver
afholdt i samarbejde med Bevica Fonden, Dansk Live samt Volues styregruppe.

5. Forankring af Volue
Volues metoder og projektet i det hele taget har vundet stor begejstring og indpas hos både unge med
handicap, spillesteder og festivaler og samarbejdspartnere. Der er allerede blevet iværksat en række
initiativer, som skaber forankring af Volues arbejde blandt landets spillesteder og festivaler.
-

-

Volues kvalitetsramme er blevet en del af Dansk Lives CSR-strategi.
Der er blevet lavet en rapport med anbefalinger til spillesteder og festivaler ud fra de udfordringer
unge med handicap møder når de deltager i livekoncerter. Dette bliver sendt ud til alle Dansk Lives
medlemmer. Læs den her (her kommer et link). På seminaret i 2016 vil deltagerne endvidere blive
præsenteret for denne og få uddybet de mange erfaringer fra projektets forløb.
Der er blevet lavet et Best practice katalog med gode anbefalinger til spillesteder og festivaler fra
deres kolleger. Dette bliver sendt ud til alle Dansk Lives medlemmer. Se kataloget her.

SUMH vil varetage en konsulentordning, hvor spillesteder og festivaler kan henvende sig for at få sparring,
viden og opkvalificering i forhold til at øge tilgængeligheden for gæster med et handicap. Helt konkret vil
der blive udbudt konkrete forløb for spillesteder og festivaler med mystery shopping, workshops samt
hjælpe til udformning af en handicappolitik. Konsulentordningen vil blive præsenteret på Volue og SUMHs
hjemmesider og den vil blive formidlet via Dansk Live ud til deres medlemmer.
SUMHs bestyrelse vil arbejde videre med Volues værdier, metoder og resultater fremadrettet, når de
repræsenterer unge med handicap over for politikere, samarbejdspartnere og selvfølgelig unge med
handicap. Herudover vil Volues styregruppe bestående af Muskelsvindsfonden, Roskilde Festival, Realdania
og SUMH fortsætte samarbejdet fremadrettet.

6. Bilag
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Bilag 1: Mystery shoppernes informationsguide
Da Mystery Shopperne var rekrutteret fik de alle tilsendt en række guides til deres rolle som Mystery
Shoppere samt redskaber, de skulle benytte sig af. Disse guides beskrev overordnet, hvordan de skulle
gribe opgaven an ud fra følgende seks grundprincipper:
1. Din identitet er hemmelig – du er bare en gæst ligesom alle andre.
2. Det er BÅDE gode og dårlige oplevelser, der skal indsamles
3. Du sørger for at følge og afprøve ruterne – men det meste af tiden er du bare på festival med
dine venner/familie, som du ellers ville have været
4. For din egen skyld: tag billeder og skriv løbende stikord til de oplevelser, du har på ruterne
5. Har ruten ikke relevans for dig og dit handicap, så skriver du: ”Ikke relevant!” (f.eks.
handicaptoilettet, hvis du har et hørehandicap)
6. Selvom du er færdig med alle ruterne, så hav Mystery Shoppingen i baghovedet – der kan
sagtens opstå helt andre situationer eller oplevelser i forbindelse med dit handicap, som kan være
spændende at få et billede eller en beskrivelse af

Bilag 2: Mystery shoppernes guides til mystery shopping

Guide 1: Hjemmearbejde
Du afprøver og vurderer følgende ruter:
1) Tjek hjemmesiden og informationer ud
2) Prøv at købe en billet
3) Find den ansvarlige for handicapforhold
Skriv stikord ned til dine oplevelser og tag evt. billeder af situationerne.

1. Tjek hjemmesiden og informationer ud
Gå ind på hjemmesiden og kig efter de informationer, du ville have brug for (ift. dit handicap).
Inspirationsspørgsmål:
- Var det let/svært at finde frem til den handicap-information du har brug for?
o Fx information om tilgængelighed på spillestedet
o Fx oversigt
o Fx information om handicapparkering
o Fx information om at bringe ledsager/hjælper/tolk
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-

Er der nogle informationer du har behov for, som ikke var på hjemmesiden?
Hvad fungerede godt/mindre godt på hjemmesiden som helhed?
Hvad var samlet set rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne samlet set gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med hjemmesiden?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

2. Prøv at købe en billet
Gå ind og ”køb” en billet (du skal IKKE købe billetten, men bare afprøve proceduren)
Inspirationsspørgsmål:
- Hvordan er informationen omkring billetkøb og evt. billetkøb til din hjælper/ledsager/tolk?
- Hvordan fungerer proceduren vedr. billetkøb og evt. billetkøb til din hjælper/ledsager/tolk?
- Hvad var samlet set rigtig godt og skal bevares?
- Hvad kunne samlet set evt. gøres anderledes?
På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med billetsalget?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

3. Find den ansvarlige for handicapforhold
Find først ud af, om der er noget særligt personale vedr. handicapforhold – hvis der er det, prøv så at
kontakte vedkommende med et spørgsmål med relevans for dit handicap.
Inspirationsspørgsmål:
- Er der en kontaktperson vedr. handicap?
- Hvis ja: Var det svært eller let at finde frem til kontaktpersonen?
- Hvad betyder det for dig, at der er en kontaktperson?
- Var det svært eller let at komme i kontakt med kontaktpersonen?
- EVT. Var informations- og serviceniveauet højt nok?
- Hvad var samlet set rigtig godt og skal bevares?
- Hvad kunne samlet set evt. gøres anderledes?
På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med informationer vedrørende handicapforhold?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___
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Guide 2:
Du afprøver og vurderer de følgende ruter. Når du er på ruterne skriver du stikord ned om dine oplevelser
og/eller tager billeder af de situationer, der måske opstår.

1. På vej til spillestedet
Inspirationsspørgsmål
-

-

Hvordan var transportmulighederne til spillestedet?
Hvordan var den offentlige transport til spillestedet?
Hvordan var handicapparkeringen?
o Var det svært/let at finde?
o Hvordan lå det i forhold til spillestedet?
Hvordan var den generelle fysiske adgang til spillestedet?
Hvordan var skiltningen hen til spillestedet?
Hvordan blev du mødt af personalet ved indgangen?
o Hvordan var kommunikationen?
o Hvordan var skiltningen ved indgangen?
o Hvordan var informationsniveauet fx vedr. handicaptoiletter eller andet.

Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med adgangen til spillestedet?

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

2. Tag til koncert ved scenen?
Inspirationsspørgsmål
-

-

Hvordan fungerede handicapområdet ved scenen?
Hvordan fungerede handicappodiet ved scenen?
o Var det let/svært at finde podiet?
o Hvordan er det at have en hjælper med?
o Hvordan var koncerterne fra podiet?
Hvordan var oplevelsen af koncerterne på scenen uden for podiet?
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-

Skiltning og information omkring scenen?
Hvordan var omgivelserne og de andre koncertgæster?
Hvordan var sikkerhedspersonalet ved scenen?

Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med selve musiksalen og sceneområdet?

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

3. Gå på toilet
Inspirationsspørgsmål
-

Hvordan var forholdene ved de almindelige toiletter?
Hvordan var forholdene ved handicap toiletterne?

Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med toiletforholdene på spillestedet
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

Hent drikkevarer
Inspirationsspørgsmål
-

Hvordan er den fysiske tilgængelighed hen til barerne?
Hvordan er skiltningen i og omkring barerne?
Hvordan var kommunikationen i forhold til at bestille og købe drikkevarer?
Hvordan oplevede du servicen og attituden over for dig i barerne?
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Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med adgangen til barerne?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

4. Gå en tur rundt på spillestedet
Inspirationsspørgsmål
-

Hvordan er den generelle fysiske tilgængelighed på spillestedet?
Hvordan er mødet med de andre gæster?
Hvordan er mødet med vagter og personale på spillestedet?
Hvordan er skiltningen?

Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med spillestedet?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

5. Hjem fra spillestedet
Inspirationsspørgsmål
-

Hvordan var transportmulighederne fra spillestedet?
Hvordan var den offentlige transport fra spillestedet?
Hvordan var det at komme fra spillestedet til handicapparkeringen?

Samlet set:
-

Hvad var rigtig godt og skal bevares?
Hvad kunne evt. gøres anderledes?
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På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med adgangen fra spillestedet?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___

Guide 3: Efter koncert på spillestedet
Nu er du kommet hjem og har forhåbentlig en masse spændende noter og billeder med dig fra spillestedet
om dine oplevelser ud fra ruterne og spørgsmålene i Guide 1 og 2.
Alt det skal du nu have samlet sammen og uddybet.
Saml de bedste billeder og skriv et par linjer til hvert billede. Hvad forestiller situationen og hvad var det,
der var den gode eller dårlige oplevelse her?
Du kan også have noter med hjem, hvor du ikke har et billede – det er også vigtigt, at de kommer med. Her
kan du give situationen en overskrift og evt. uddybe hvad der skete.
Beskrivelserne behøver ikke være mere end et par linjer, men det er vigtigt at tænke over:
1.
2.
3.
4.

Hvad skete der?
Hvad var den gode/dårlige ting ved situationen?
Hvilken betydning har det for mit handicap?
EVT.: Hvad kunne være anderledes? (har du en idé til en anderledes løsning?)

Til sidst skal du svare på 4 overordnede spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad var den største barriere på spillestedet for dig og dit handicap?
Hvad var den fedeste oplevelse på spillestedet for dig og dit handicap?
Hvad er det vigtigste for dig i forhold til dit handicap, for at du får en fed oplevelse til koncert?
Hvor ser du den største mulighed for udvikling på spillestedet?

På en skala fra 1-5, hvor tilfreds er du med spillestedet?
Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken eller

Tilfreds

Meget tilfreds___
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Bilag 3: Kvalitetsrammen

Vejledning til udformning af en handicappolitik
Indledning
En handicappolitik er et signal til omverdenen om, hvordan en organisation inkluderer mennesker med
handicap på spillestedet eller festivalen. Handicappolitikken forudsætter, at spillestedet eller festivalen har
taget stilling til området og ønsker at fastholde de gode løsninger stedet har for mennesker med handicap.
Samtidig har stedet også en ambition om at udvikle sig inden for området både, hvad angår fysisk
tilgængelighed, information, kommunikation og procedurer vedr. denne publikumsgruppe.
Handicappolitikken udgøres af syv punkter som Sammenslutningen af Unge Med Handicap anbefaler og
gerne vil arbejde for som minimum bliver indført på alle landets spillesteder og festivaler i Danmark.
Handicappolitikken skal både beskrive hvilke mål og indsatser spillestedet eller festivalen har og sætter i
værk for at forbedre adgangen til og oplevelsen af livekoncerter for mennesker med handicap.
Handicappolitikken skal således også være et prioriteringsredskab og skal angive rammerne for de
initiativer og udviklingsaktiviteter, som spillestedet eller festivalen ønsker at iværksætte. Det er væsentligt,
at hele værdikæden fra markedsføring, billetkøb til koncertbesøget, tænkes ind i handleplanen. Dermed vil
handicappolitikken også omfatte flere aktører som f.eks. agenter og booking bureauer. Derudover er det
væsentligt, at handicappolitikken udarbejdes under inddragelse af de grupper politikken vedrører,
herunder personer med handicap, personale mv. Formen på handicappolitikken er ikke afgørende og er
derfor op til det enkelte spillested eller den enkelte festival.
Ud over handicappolitikken er det også væsentligt at spillestedet/festivalen udformer en handlingsplan,
som konkretiserer, hvilke initiativer de ønsker at fokusere på fremadrettet. Dette er et internt redskab, som
medarbejdere og frivillige kan benytte til at sikre udviklingen.
Du kan se et eksempel på en handicappolitik her.
Du kan også downloade en skabelon til en handlingsplan lige her.
1. Kontaktperson
Spillestedet eller festivalen skal have en eller flere kontaktpersoner med ansvar for handicapforhold, alt
efter organisationens størrelse. Kontaktpersonen er forankret i organisationen og skal have den
nødvendige viden omkring organisationens handicappolitik, tilgængelighed og procedurer generelt på
området. Kontaktpersonen skal stå til rådighed ved handicaprelaterede spørgsmål både internt i
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organisationen såvel som eksternt. Kontaktpersonen har således en væsentlig funktion som kontaktperson
udadtil ved henvendelser samt vidensperson indadtil.
Spillestedet eller festivalen vælger selv, hvorhenne i organisationen kontaktpersonen skal forankres, men
det er væsentligt, at kontaktpersonen er let tilgængelig for publikummer såvel som ansatte og frivillige i
organisationen.
2. Synlig og tilgængelig information
For at initiativerne på spillestedet eller festivalen i forhold til fysisk tilgængelighed, procedurer mv. kan gøre
en forskel, er det helt afgørende, at den er synlig for nuværende og potentielle publikumsgrupper.
Informationen om tilgængelighed og procedurer vedrørende handicapforhold forud for deltagelse i en
koncert eller på en festival, er en helt afgørende fase, som har stor indflydelse på den samlede
musikoplevelse for publikummer med handicap.
Derfor skal al information om tilgængelighed, procedurer og politikker vedrørende handicapforhold på
spillestedet eller festivalen være synlig og tilgængelig. Dette skal både være synligt skriftligt på spillestedets
eller festivalens hjemmeside og tilgængeligt igennem frontpersonalet. Informationen på hjemmesiden skal
kunne bruges af højtlæsningsprogrammer af eksempelvis blinde og ordblinde.
Hjemmesiden
•
•
•
•
•

Information om tilgængeligheden (se punkt 7)
Billeder af de vigtigste lokaler på spillestedet, fx indgang, musiksal og toilet
Information om ledsagerbilletter
Information om lyd, lys og evt. lugtgener (fx for allergikere)
Information om skiltning

Skiltning på spillestedet/festivalen
•
•
•

Skilte til handicaptoiletter
Skilte i baren
Skilte til udgange

Lyd, lys og indretning
•
•
•
•

Information om teleslynge. Har stedet en teleslynge eller ej og kan det evt. sættes op?
Hvor høj er musikken – findes der nogle tal?
Hvordan er lyset i rummet? Er der mørkt?
Er der kringlede kroge? Er der trapper? Er der ramper?
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3. Oplysning af personale
Koncertgængere med handicap husker meget ofte samspillet med personale eller frivillige, når de skal
beskrive både successer og udfordringer, de har oplevet i koncert og festivalsammenhæng. Tilgængelighed
er i ligeså høj grad et spørgsmål om ”social tilgængelighed”, som ikke handler om fysisk indretning, men om
attitude, holdninger, kommunikation og information. Ofte kan spillestedet eller festivalen i et betydeligt
omfang kompensere manglende fysisk tilgængelighed ved hjælp af social tilgængelighed.
Derfor anbefaler vi at spillestedet eller festivalen ved udarbejdelsen og gennemførelsen af handlingsplanen
på området også gennemfører en workshop eller et fyraftensmøde for relevante frivillige og ansatte
(frontpersonale). Workshoppen skal omhandle spillestedets eller festivalens egne holdninger og procedurer
vedrørende personer med handicap. Dette sker med henblik på at klæde frivillige og ansatte på til mødet
med personer med handicap såvel som at give dem viden om spillestedets eller festivalens procedurer.
Her skal de relevante frivillige og ansatte opnå en indsigt i de forskellige handicapgrupper og hvordan man
møder disse. Eksempelvis hvilke gode råd man kan tage med sig, når man taler med en døv eller
hørehæmmet, hvordan man ledsager en blind eller hvordan man giver information til en person med
kognitive vanskeligheder etc.
4. Gratis ledsagerbilletter
Vi opfordrer spillestedet eller festivalen til at føre en aktiv politik, hvor det er muligt for personer med
handicap at medbringe ledsager, personlig hjælper eller tolk uden ekstra udgift. Dertil har spillestedet eller
festivalen en fast procedure for billetbestilling og -salg af disse ledsagerbilletter, herunder spillestedets eller
festivalens politik om at se dokumentation for personens bevilling af ledsager, personlig hjælper eller tolk.
Denne politik og procedure er kendt af billetkontorer og arrangører og er synlig for publikummer på
spillestedets eller festivalens hjemmeside og andet informationsmateriale.
Personer med handicap kan benytte sig af forskellige hjælpemidler, som kompenserer for
funktionsnedsættelsen og dermed skaber lige muligheder for personen med handicap til at deltage aktivt i
samfundet. Nogle hjælpemidler er dog ikke blot en kørestol, en blindestok eller et høreapparat, men er en
person i form af en ledsager, personlig hjælper, tolk eller en servicehund, som muliggør helt basale
aktiviteter for personen med at handicap, som at gå på toilet, spise, gå til lægen mv. Personer med
handicap visiteres til ledsager, personlig hjælper eller tolk og er således vurderet som nødvendigt og
dermed bevilliget af kommunen/staten på baggrund af funktionsnedsættelsen og behovet hos den enkelte.
For at lette arbejdet arbejdsgangen for gæst og spillested/festival anbefaler vi at spillestedet/festivalen
indretter billetsystemet således, at det er muligt at bestille en ledsagerbillet, når man køber en billet. På
denne måde slipper gæsten for at skulle skrive en e-mail eller ringe for at besøge stedet.
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Vi anbefaler at spillestedet benytter ledsagekortet fra Brugerservice i Danske Handicaporganisationer, som
identifikation for at gæsten har ret til en ledsager. Dette kort skal gæsten fremvise sammen med sin billet
og ledsagerbillet. Læs mere om kortet her.
5. Forpligtelse af samarbejdspartnere
Spillestedet eller festivalen skal have nogle klart definerede krav, som de kan give til arrangører,
billetkontorer og andre underleverandører for, hvordan de skal sikre tilgængelighed i deres kontrakter.
Dette kan bl.a. omhandle, hvordan spillestedet eller festivalen og samarbejdspartneren deler
omkostningerne og sammen tager et fælles ansvar. Spillestedet eller festivalen bør vise vejen, da de har
kendskab til lokaliteten og kan rådgive samarbejdspartneren. Et eksempel kan også ses ved eksterne
foreninger, som låner eller lejer sig ind på spillestedet. Her er det væsentlig at de lever op til stedets
handicappolitik.

6. Ligebehandling ved rekruttering
Spillestedet eller festivalen skal have en politik for ligebehandling ved rekruttering af medarbejdere og
frivillige. Helt konkret betyder dette at der ikke bør forskelsbehandles på lønnede såvel som ulønnede
ansøgere, uanset køn, etnisk tilhørsforhold, handicap eller deslige.
7. Fysisk tilgængelighed
Dette er vejledende underpunkter som handleplanen, kan bygges op omkring.
Tilgængelighedsstandarderne er angivet i en anbefalet rækkefølge for, hvordan spillestedet eller festivalen
kan forbedre tilgængeligheden gradvis og efterhånden som det er muligt.
a.

Spillestedet eller festivalen har mindst én niveaufri adgang samt information og skiltning herom
samt tilhørende procedurer for personalet

Spillestedet eller festivalen har mindst én niveaufri adgang ind til arenaer/koncertsal/scener. Er der ikke
niveaufri adgang direkte ad hovedindgangen, kan der her benyttes andre muligheder, som f.eks.
vareindlevering eller indgangen for kunstnernes gear. Måske benyttes disse indgange allerede og måske er
det små ændringer, der kan gøre disse indgange brugbare for publikummer med at handicap. Dertil har
spillestedet eller festivalen procedurer for brugen af de eventuelle alternative indgange, som frivillige og
ansatte er bekendt med. Derudover skal der være synlig og tilgængelig information om denne indgang,
samt tydelig skiltning på spillestedet og festivalen som viser hen til den evt. alternative indgang.
En niveaufri adgang forstås som enten ingen trin eller trapper eller alternativt en rampe og/eller lift, som
gør det muligt for en kørestolsbruger eller gangbesværet at forcere trin og trapper.
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b.

Vejvisende skiltning og information uden for spillestedet og festivalen

Spillestedet eller festivalen har sikret skiltningen fra nærmeste offentlige transportmulighed og hen til
spillestedet eller festivalen. Derudover er der også tydelig skiltning til indgange og eventuelle alternative
indgange for kørestolsbrugere og gangbesværede. Dertil er der også sikret skiltning hen til
handicapparkering.
c. Vejvisende skiltning og tilgængelig skriftlig og mundtlig information under koncerten eller festivalen
Spillestedet eller festivalen har ved alle arrangementer sikret synlig, simpel og vejvisende skiltning, gerne
med piktogrammer, på spillestedet eller festivalen, som viser vej til toiletter, garderobe, baren, scenerne
mv. Dette kan være en stor hjælp for eksempelvis personer med kognitive vanskeligheder eller personer
med et hørehandicap, som har udfordringer ved mundtlig kommunikation.
Dertil har spillestedet eller festivalen også ved alle arrangementer sikret skriftlig information i papirform
såvel som digitalt på f.eks. storskærm, i form af eksempelvis en menu i baren, programoversigter og ændringer. Endelig har livemusik arrangøren ved alle arrangementer sikret den mundtlige kommunikation
fra eksempelvis en konferencier ved hjælp af enten tegnsprogstolk, tekstning eller teleslynge.
d. Spillestedet eller festivalen har et handicaptoilet og badefaciliteter
Spillestedet eller festivalen har et eller flere tilgængelige toiletter alt efter spillestedets eller festivalens
størrelse. Hvis der er tale om en festival, skal eventuelle underleverandørers faciliteter leve op til
festivalens krav og godkendes af den handicapansvarlige fra festivalen.
e. Spillestedet eller festivalen har handicapparkering
Der er minimum én handicapparkering tilknyttet spillestedet eller festivalen. Der er desuden synlig og
tilgængelig information om dette på spillestedets eller festivalens hjemmeside.
f.

Festivalen har overnatningsmulighed for personer med handicap

Arrangeres livemusikken på en festival med mulighed for overnatning, skal denne mulighed også være til
stede for personer med handicap.
g. Spillestedet eller festivalen har afmærkninger samt ikke-visuelle beskrivelser
Der inkorporeres ikke-visuelle beskrivelser af stedet i informationen på spillestedets eller festivalens
hjemmeside med henblik på at personer med et synshandicap kan få læst beskrivelsen højt af deres
tekstlæsningsprogrammer. Dertil har spillestedet eller festivalen sikret tilgængeligheden i særligt mørke
lokaler ved, at alle salgssteder, billetluger, barer og madboder er lette at identificere ligesom at kanter på
vægge, trin og trapper er tydeligt afmærket.
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h. Spillestedet eller festivalen har et podie ved scenen, som er valgfrit for publikummer med handicap
at bruge
Spillestedet eller festivalen har et podie – eller andre særlige udsynspunkter/platforme - som sikrer
kørestolsbrugere og andre ”siddende” personer frit udsyn til scenen. Derudover har spillestedet eller
festivalen også procedurer for, hvordan podiernes kan benyttes, hvilket fremgår af den eksterne
information ligesom, at vagter og andet relevant personale er informeret herom. Podiet er særligt relevant
for spillesteder og festivaler af en vis størrelse.
i.

Nødudgange på spillestedet eller festivalen

Spillestedet eller festivalen har en nødudgang eller et tilflugtssted med fortrinsret for mennesker med
handicap, og eventuelt en lift til nødevakuering. Spillestedet eller festivalen har desuden en politik der
sikrer, at personalet er instrueret i at hjælpe mennesker med handicap til nødudgangene.
j.

Niveaufri adgang over alt på spillestedet og festivalen

Der er niveaufri adgang over alt på spillestedet og festivalen således, at personer, der er gangbesværede
eller kørestolsbrugere, potentielt kan bruge alle områder af spillestedet og festivalen, herunder også
backstage, medarbejderområder mv.
k. Bygningsreglementer 2010 (BR10)
Spillestedet eller festivalen forpligtes på at følge bygningsreglementet 2010 (BR10) gældende fra 1. januar
2014 ved større ombygninger eller renoveringer af lokaler.

Bilag 4: Forløbsbeskrivelse for de samarbejdende spillesteder og festivaler

Amager bio
Kontaktperson: Kim Alex Grøndahl
Beskrivelse af forløb

32

Amager Bio blev en del af Volue i 2015. Der blev afholdt et telefonisk introduktionsmøde og der blev
planlagt mystery shopping på spillestedet.
Mystery shopping
Mystery shoppingen blev planlagt over tre forskellige aftener. Spillestedet sendte tre billetter til Volues
projektleder, så mystery shopperne kunne være så anonyme, som muligt, når de ankom til spillestedet.
Desværre måtte en af mystery shopperne melde fra selve dagen, pga. manglende ledsager. En anden
mystery shopper havde imidlertid været der i privat regi og lavede derfor en afrapportering om oplevelsen
til Volue
Opfølgende workshop
Efter mystery shoppingen blev der afholdt en opfølgende workshop, hvor Volues projektleder, en mystery
shopper og spillestedets eventmanager deltog. På mødet blev mystery shoppingens resultater fremvist og
slutteligt blev der diskuteret, hvordan spillestedet kunne arbejde med at implementere kvalitetsrammen og
udbedre nogle af de mindre gode oplevelser, som mystery shopperne havde.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet vil arbejde med følgende tiltag:
-

Forbedre toiletforholdene – døren kunne ikke låses
Forbedre informationen på hjemmesiden – der manglede information om handicapparkering,
ledsageforhold,
Uddannelse af frivillige og personale
Stedet tilbyder gratis ledsagebilletter
Spillestedet skal gennemgå en ombygning i 2016 og derfor vil de her tænke i at forbedre
tilgængeligheden

Det Bruunske Pakhus
Kontaktperson Connie Shapira
Beskrivelse af forløb
Det Bruunske Pakhus blev en del af Volue i 2015.
Mystery shopping
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Der blev afholdt mystery shopping på spillestedet i efteråret 2015. Her deltog to mystery shoppere.
Opfølgende workshop
Efter mystery shopping blev der afholdt et opfølgende møde med spillestedets presseansvarlige. Der var
desværre ingen Volue ambassadører eller mystery shoppere, der havde mulighed for at deltage. Til mødet
deltog Volues projektleder og stedets presseansvarlige. De fik efterfølgende udleveret en god beskrivelse af
mystery shoppernes erfaringer.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har allerede arbejdet med at opdatere deres hjemmeside med nødvendig information. De har
bl.a. opdateret deres hjemmeside med nødvendig information om parkeringsforhold og toiletforhold.
Spillestedet står over for en flytning i det nye år og derfor bliver der ikke ændret det store på den fysiske
indretning af det nuværende sted. I stedet vil de have fokus på tilgængeligheden og indretningen af stedet i
de nye lokaler, som i forvejen er mere tilgængelige. Fx er den nuværende adgang til spillestedet rigtig
vanskelig på grund af brosten.
Det Bruunske Pakhus har aldrig tilbudt gratis ledsagebilletter og har desværre heller ikke valgt at ændre
dette efter samarbejdet med Volue.
Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Det Bruunske Pakhus en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue.
Sammen fik vi lavet en projektbeskrivelse, som skulle forbedre den fysiske tilgængelighed på spillestedet.
Helt konkret handlede det om en rampe til indgangen af spillestedet. Spillestedet vandt desværre ikke
dysten.

Forbrændingen
Kontaktperson Souschef Niels Christian Gejl
Beskrivelse af forløb
Forbrændingen i Albertslund blev en del af Volue i foråret 2015. Spillestedet henvendte sig selv til Volue, da
de havde store udfordringer med deres trappelift, der var gået i stykker og derfor var meget utilgængelige.
De blev derfor en del af Volue og der blev afholdt et indledende møde med spillestedslederen og
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souschefen. Her blev forløbet planlagt. Startprocessen blev også benyttet til at Volues projektleder kom
med forslag til, hvilke fonde stedet kunne søge ift. til en ny lift.
Mystery shopping
I efteråret 2015 blev der afholdt mystery shopping på spillestedet. Det var lidt vanskeligt, at finde mystery
shoppere idet spillestedet ikke var særligt tilgængeligt (det er ikke muligt, at komme ned til
toiletfaciliterne). Der deltog dog én mystery shopper.
Opfølgende workshop
I efteråret 2015 blev der afholdt en opfølgende workshop med spillestedslederen, souschefen og
spillestedets frivillige. Her blev de præsenteret for mystery shoppingen på spillestedet og i fællesskab blev
der diskuteret, hvordan spillestedet og ikke mindst dets frivillige kan være med til at skabe større
tilgængelighed på spillestedet.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har bl.a. lavet følgende
tiltag:
-

En politik, som findes på stedets hjemmeside. Læs her.
I politikken har spillestedet tydeliggjort:
o Hvem kontaktpersonen ift. gæster med et handicap er.
o Konkretiseret hvordan de fysiske forhold på spillestedet er
o Beskrevet hvorledes gæster med et handicap kan få hjælp af frivillige og personale under
koncertbesøget
o Konkretiseret at gæster med et handicap kan få gratis ledsager med og at man skal
fremvise ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer.

Spillestedet arbejder på følgende tiltag fremadrettet
-

Tydeligere skiltning til WC
Stedet har et ønske om at uddanne de frivillige i at modtage gæster med et handicap. Der er blevet
diskuteret muligheden for at bruge SUMHs konsulentordning til dette.
Nye ansøgninger til lift-projektet.
På sigt har spillestedet en drøm om at få etableret et handicaptoilet i første plan (lige nu skal man
med en lift ned i salen og dernæst med endnu en lift ned til toiletterne).

Spillestedet har implementeret mange af kvalitetsrammens punkter, men får kun en sølvmedalje pga. deres
manglende lift.
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Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Forbrændingen en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue. Sammen fik vi
lavet en projektbeskrivelse, som skulle skaffe penge til en ny lift til spillestedet. Forbrændingen var så
heldig, at vinde pantdysten i Valby. Spillestedet har endnu ikke brugt pengene endnu, da det ikke rakte til
en ny lift. Som opfølgning på dette samarbejde har spillestedet lavet en Crowdfunding kampagne, som
forsøg på at søge penge til liften. Volue og Grøn koncert har hjulpet dem med at udbrede kampagnen, så de
kan få penge til deres lift.

Midtvejsevaluering
I forbindelse med midtvejsevaluering af Volue blev der foretaget et interview med spillestedet. Herunder er
interviewet beskrevet. Interviewet er foretaget efter formødet og inden de andre indsatser.
1) Hvilke overvejelser har samarbejdet med Volue sat i gang hos jer?
Vi har tænkt rigtigt meget over den bløde tilgængelighed. Det har hele tiden været den fysiske
tilgængelighed, som har fyldt hos os. Den ”bløde tilgænglighed” er helt klart noget vi skal have
taget med ift. det vi formulerer til frivillige.
2) Har I lavet nogle konkrete forandringer indtil videre?
Det har vi ikke. Vi har ikke rigtigt nået noget endnu pga. sommerferie.
3) Hvad er jeres planer fremadrettet for at gøre jeres spillested til et mere tilgængeligt spillested?
Handicappolitikken skal italesættes helt på samme måde som evakueringsplan – det er helt
afgørende for os. Vi har talt meget om det på det seneste og det ligger os meget på sinde at være
gode værter – vi vil gerne være mere velkommende og se vores gæster, som de personer, de nu er.
Vi vil gerne se folk mere i øjnene og være mere opmærksomme på den enkelte person, således at
de får en god oplevelse her. Det er måske også nemmere, når vi er et lokalt spillested, hvor det i
højere grad er de sammen gæster, der kommer i forhold til, hvis man var et spillested i København,
hvor der kommer mange flere forskellige mennesker. Derfor står det meget højt på dagsordenen,
når vi taler med vores frivillige.

Gimle
Kontaktperson Souschef Maria Grongstad
Beskrivelse af forløb
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Gimle var ét af de første spillesteder, der blev en del af Volue. Det skete allerede i 2014, men arbejdet gik
rigtig i gang i foråret 2015. Her blev der afholdt et indledende møde med spillestedets souschef. Her blev
processen og kvalitetsrammen præsenteret. Der blev her besluttet at samarbejdet skulle præsenteres på
førstkommende frivillig-aften, hvor alle stedets ansatte og frivillige mødtes. I foråret blev der derfor afholdt
et oplæg for alle medarbejdere og frivillige.
Mystery shopping
I sensommeren 2015 blev der afholdt mystery shopping på Gimle. Her deltog to unge med forskellige
former for handicap.
Opfølgende workshop
Efter mystery shoppingen blev der afholdt en workshop om erfaringerne fra mystery shopperne. Her deltog
Volues konsulent, en mystery shopper, spillestedets souschef samt 8 frivillige medarbejdere, som var
interesseret i at være med til at udvikle stedets handicappolitik.
Indsatser og fremtidige planer

-

-

Spillestedet har ændret deres billetkøbsfunktion således, at det nu er muligt at ”købe” en
ledsagebillet på stedets hjemmeside
Spillestedet har udviklet en handicappolitik. I den kan man bl.a. læse;
o Hvem spillestedets kontaktperson er
o Om parkeringsforhold, indretning og tilgængelighed på stedet med dertilhørende billeder
o Om hvordan de frivillige er klædt på ift. at modtage gæster med et handicap
o Om forhold for ledsagere, bl.a, gratis ledsagebillet imod fremvisning af ledsagekort
o Om forpligtelser over for samarbejdspartnere
Du kan læse politikken her og se deres nyeste menupunkt Tilgængelighed her.
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Midtvejsevaluering
I forbindelse med midtvejsevaluering af Volue blev der foretaget et interview med spillestedet. Herunder er
interviewet beskrevet. Interviewet er foretaget inden stedet lavede deres politik.
4) Hvilke overvejelser har samarbejdet med Volue sat i gang hos jer?
Vi er blevet gjort opmærksomme på at vi skal have opdateret vores hjemmeside med information.
Det har virkeligt været en eye-opener, hvor besværligt det kan være at skulle ringe, skrive etc. før
et besøg. Det har vi været til stor inspiration for os.
5) Har I lavet nogle konkrete forandringer indtil videre?
Vi har lavet vores billetsystem om, så man kan købe en kørestolsbillet. Så kan vi se i systemet at der
kommer en kørestolsbruger og dermed en ledsager, så behøver de og vi ikke skrive og ringe frem
og tilbage. Så har vi fået sat en begrænsning på, så der ikke kan komme mere end 6 kørestole til én
koncert, da vi en gang oplevede 24 kørestolsbrugere til én koncert.
6) Hvad er jeres planer fremadrettet for at gøre jeres spillested til et mere tilgængeligt spillested?
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Helt konkret får vi besøg af God adgang, som kommer forbi. Jeg (Maria) er blevet handicapansvarlig
og det betyder også at de frivillige er blevet mere opmærksomme på området og på at vi arbejder
med det.
NB:
Efter oplægget har der været god og positiv snak om emnet og flere af de frivillige har henvendt sig
til at være med til at udvikle deres handicappolitik.

Grøn Koncert
Kontaktperson Jens Isbak
Beskrivelse af forløb
Grøn Koncert har været en lidt særlig samarbejdspartner. Grøn koncert var ét af de første steder, der fik
lavet mystery shopping i 2014 og i 2015 gentog vi succesen.
Mystery shopping
Som beskrevet blev der afholdt mystery shopping af to omgange på Grøn koncert. I 2014 blev det afholdt i
tre forskellige koncertbyer og i 2015 blev det afholdt i to forskellige koncertbyer. I alt deltog der 36 mystery
shoppere på de fem Grønne koncerter.
Opfølgende workshop
I 2014 blev der afholdt en præsentation af Volues resultater af mystery shoppingen for medarbejdere hos
Grøn Koncert. Her fik de desuden anbefalinger og gode råd til, hvordan de kunne skabe øget inklusion af
gæster med et handicap på Grøn koncert fremadrettet. I 2015 gentog vi succesen med mystery shopping.
Resultaterne blev opsamlet i en rapport, som blev videregivet til Grøn koncert.

Indsatser og fremtidige planer

Grøn koncert har bl.a. fået mere fokus på andre målgrupper end deres egen kendte, nemlig unge med
muskelsvind. De har bl.a. fået fokus på de behov, som unge med eksempelvis hørenedsættelser har,
Grøn Koncert har bl.a. arbejdet med følgende:
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-

De har lavet et forsøg med tolkning på scenerne.
De har fået optimeret deres hjemmeside med relevant information for gæster med et handicap, fx
information om adgangsforhold til og på pladsen.

Kansas City
Kontaktperson Thomas Aarup
Beskrivelse af forløb
Kansas City blev en del af Volue i sommeren 2015. Der blev afholdt et telefonisk introduktionsmøde med
lederen af Kansas City. Her blev de præsenteret for Volue, kvalitetsrammen og vores metode.
Mystery shopping
Det har været rigtigt vanskeligt at få mystery shoppere til at tage til koncert på Kansas City. Mystery
shoppingen nåede at blive aflyst hele tre gange, pga. manglende deltagere og der har derfor ikke været
afholdt noget på spillestedet. I stedet lavede Volues konsulent og en mystery shopper en gennemgang af
spillestedet og dets indretning under det efterfølgende møde.
Opfølgende workshop
Der blev afholdt et møde på spillestedet med deltagelse af en erfaren mystery shopper og Volues
projektleder. På mødet blev der bl.a. talt om, hvordan de kunne være til at implementere kvalitetsrammen,
hvordan de kunne integrere nogle af deres musikere med særlige behov (de havde musikere fra foreningen
SIND i huset) og ikke mindst, hvordan de kunne løse nogle af deres udfordringer med en trappelift til
underetagen.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet kom meget sent i gang med arbejdet i Volue pga. de mange aflyste besøg fra mysterys
hopperne, derfor er spillestedet endnu ikke nået så langt i sin proces. Men de har understreget, at de
ønsker at arbejde videre med følgende initiativer;

-

Trappelift til underetagen og ombygning af toilet til handicaptoilet – dette bliver et samarbejde
med Volue.
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-

Der skal skrives ind i manualen til de frivillige, hvilke retningslinjer der gælder for gæster med et
handicap.
Hjemmesiden skal opdateres med relevante informationer for gæster med et handicap
Gæster med et handicap får ledsagere med gratis på spillestedet

Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Kansas City en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue. Sammen fik vi
lavet en projektbeskrivelse, som skulle skaffe penge til en ny lift til spillestedet. Spillestedet vandt desværre
ikke pantprojektet i Odense.

Roskilde festival
Kontaktperson: Henrik Bondo Nielsen, Vibeke Søndergaard
Beskrivelse af forløb
Roskilde festival har hele tiden været en stor del af Volue. De er en del af styregruppen, men også den
største festival i Danmark med en hel central handicapenhed. Samarbejdet med Roskilde festival startede i
sommeren 2014, hvor Volues projektleder var med på festivalen sammen med organisationen ReThink og
lavede en undersøgelse af, hvordan det var at være ung med handicap på festivalen. Herudover var Volue
med til at lave en handiråd, som festivalen kunne benytte som videnspersoner ift. at optimere forholdene
for gæster med et handicap.
Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på festivalen i 2015. Her deltog 10 mystery shoppere og Volues
projektleder. Nogle af deltagerne var gæster under hele festivalen mens andre havde fået tildelt en
endagsbillet.
Opfølgende workshop
I efteråret 2015 blev der afholdt en opfølgende workshop om erfaringerne fra mystery shoppingen. Her
deltog Roskilde festivals sikkerhedschef, lederen af handicapenheden, Volues projektleder og to mystery
shoppere. Festivalen blev præsenteret for erfaringerne i mystery shoppingen og mystery shopperne
supplerede med deres egne oplevelser.
Indsatser og fremtidige planer
Festivalen har, som nævnt fået nedsat et handiråd. Derudover har festivalen arbejdet med følgende:
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-

Festivalen arbejder på at forenkle adgangsforhold for ledsagere og fx benytte sig af ledsagekortet
fremadrettet.
Festivalen har fokus på at synliggøre, hvor man kan finde toiletterne på pladsen
Festivalen har fokus på at optimere campingområdet for gæster med et handicap, fx ved ikke at
gøre det til et synligt ”særligt” område med højt hegn etc.
Festivalen har en kontaktperson
Festivalen tilbyder gratis ledsagebilletter

Skanderborg festival
Kontaktperson Peter Ib Hansen
Beskrivelse af forløb
Skanderborg festival blev en del af Volue i 2015. Skanderborg festival har tidligt vist interesse for Volue og
deltog på en workshop om tilgængelighed på Dansk Lives seminar i efteråret 2014. Skanderborg festival har
allerede en del af kvalitetsrammens minimumsstandarder implementeret, fx har de en kontaktperson,
særlige overnatningsmuligheder for gæster med et handicap etc. Men heldigvis var der stadig mulighed for
at forbedre forholdene for gæsterne. Der blev afholdt et telefonisk intromøde med festivalen. I foråret
2015 deltog Skanderborg festival i øvrigt på en workshop i Volue om ledsagebilletter til gæster med et
handicap.
Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på årets festival. Her deltog seks mystery shoppere og Volues
projektleder. Der blev afholdt et intromøde på selve festivalpladsen, hvor mystery shopperne fik udleveret
deres opgaver og derefter gik ud og oplevede festivalen.
Opfølgende workshop
Der blev afholdt et opfølgende møde med festivalens beredskabskoordinator, den tekniske koordinator,
receptionisten, der er ansvarlig for gæster med handicap, Volues konsulent og en mystery shopper.
På mødet fik festivalen fremlagt mystery shoppernes erfaringer og der blev diskuteret fremtidige
muligheder og løsninger for de udfordringer, som mødte mystery shopperne. Efterfølgende har festivalen
modtaget en rapport over mystery shoppernes oplevelser med nogle gode forslag til forbedringer.
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Indsatser og fremtidige planer
Festivalen har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har lavet følgende tiltag, som
er blevet beskrevet på hjemmesiden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimering af handicapparkering! Der skal dedikeres nogle pladser på Krejler P!
Handicap parkering på Sølund
Opdatere hjemmesiden med alt relevant info – fx medicinopbevaring og adgangsforhold.
Forsøg med teleslynge var en succes – arbejder på at det kommer igen
Arbejder på at få podier ved P3 og Rytmescenen.
Bænk allerbagerst på det store podie, så hjælperne kan sætte sig og tage en slapper, når der høres
musik.
Indføre handicappas til alle som bor på Handicapcamping – udleveres og forklares af
Rygmarvsbrokforeningen – ved fremvisning af ledsagekort.
Tillade kørestolsbrugere, at benytte vejen fra Rytmescenen via Capri til Bøgepladsen, så de ikke skal
op af stejle bakker.
Beskrive, at det er muligt at få medicin opbevaret i køleskab på begge skadestuer og på
Handicapcamping
Præciseret forholdene på handicamp
Præciseret toilet- og badeforholdene
Festivalen arbejder på at lavet nogle flere tilgængelige mad- og drikkeboder, hvor gæster med
handicap selv kan købe deres mad- og drikkevarer
Festivalen har desuden besluttet at give gratis ledsagebilletter til gæster med et handicap mod
fremvisning af ledsagekort. Tidligere skulle gæsterne igennem en længere procedure, hvor de
skulle ansøge kommunen, når de fik afslag og indleverede deres afslag fik de halvdelen af
ledsagebilletten betalt.

Et af mystery shoppernes udfordringer på Skanderborg var manglende podier ved flere af scenerne.
Skanderborg har siden det opfølgende møde igangsat et projekt i samarbejde med
Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA i Århus, hvor studerende skulle udvikle et flytbart podie, som
inkluderede gæster med handicap i resten af festen koncertpladsen og derfor ikke skulle placeres på et
særligt podie.

Stars
Kontaktperson Andreas Linsdell
Beskrivelse af forløb
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Spillestedet STARS i Vordingborg blev en del af Volue i foråret 2015. Spillestedet havde helt fra starten
været interesseret i at deltage og i foråret blev der derfor afholdt et formøde med alle spillestedets
ansatte, Volues projektleder og en Volue ambassadør. Spillestedet blev informeret om Volues metode,
kvalitetsramme og stedets udfordringer og behov blev diskuteret.
Mystery shopping
I sensommeren blev der afholdt mystery shopping på STARS. Der var to mystery shoppere afsted på to
forskellige aftener.

Opfølgende workshop
Der blev efterfølgende afholdt en opfølgende workshop. Her deltog spillestedets medarbejdere, lederen af
Vilde Vulkaner og et lokalt medlem af Handicaprådet i Vordingborg kommune. Her fik både Vilde Vulkaner
og STARS fremlagt mystery shoppernes erfaringer fra begge steder og der blev lavet øvelser, hvor begge
parter arbejdede med en fremtidig handlingsplan for tilgængelighed for gæster med et handicap på hvert
sted.

Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har bl.a. lavet følgende
tiltag:

-

Menupunkt på hjemmesiden, der hedder Tilgængelighed
En kort film, der viser spillestedet og dets indretning
Beskrivelse af indretningen på stedet
De har fået lavet en særlig e-mail adresse til hvor gæster med handicap kan henvende sig til stedet
De har fået tydeliggjort hvilket telefonnummer man skal kontakte, hvis man som gæst med
handicap ønsker at kontakte på forhånd
De har fået lavet en præcis beskrivelse af parkeringsforhold og adgangen til stedet
De har præciseret adgangsforhold for ledsagere – det er gratis
De har lavet en særlig billetkøbsfunktion på hjemmesiden, hvor man kan ”købe” en ledsagebillet
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Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev STARS en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue. Sammen fik vi lavet en
projektbeskrivelse, som skulle udbedre den fysiske tilgængelighed på spillestedet, særligt i forhold til deres
handicaptoilet, der ikke fungerede optimalt. Spillestedet vandt desværre ikke pantprojektet i Næstved,
hvor de deltog.

I forbindelse med midtvejsevaluering af Volue blev der foretaget et interview med spillestedet. Herunder er
interviewet beskrevet. Interviewet er foretaget inden stedet lavede deres politik.
7) Hvilke overvejelser har samarbejdet med Volue sat i gang hos jer?
Det har det. Det har været på et generelt plan. Vi har været tvunget os til at reflektere over det,
som vi ellers ikke ville have gjort. Vi har bl.a. tænkt meget over, hvordan det ville være at være
kørestolsbruger hos os. Når vi har talt med de frivillige har vi bl.a. brugt eksemplet om, hvordan det
var at købe noget i baren, hvis man sad i kørestol – var det muligt?
Vi har rigtigt mange uskrevne regler, som ikke er formaliseret. Det har resulteret i at vi har fået talt
om det og fået flere ting formaliseret.
8) Har I lavet nogle konkrete forandringer indtil videre?
Vi har fået skrevet alle de uformelle ting ned i vores frivillighåndbog. Vi har fået lavet en gratis
ledsagerbillet ordning. Det vil sige at når man går ind i vores billetsystem kan man nu gå ind og
”købe” en ekstra ledsagerbillet uden beregning.
9) Hvad er jeres planer fremadrettet for at gøre jeres spillested til et mere tilgængeligt spillested?
Smallstars fra skal næste sommer laves om, så man kan komme ind fra hovedgaden i kørestol.
Toiletforholdene skal vi have lavet og er med i pantprojektet. Så har vi fået lavet ny hoveddør, men
vi kan se at det er svært at komme ind over trinnet – den skal laves bedre, den er ikke lavet godt
nok.
Spillestedet ville have interviewet en ambassadør i forbindelse med deres magasin. Her ville de
have vedkommende til at komme med 5 gode råd til, hvordan de er mest tilgængelige etc. Dette
har de valgt at droppe, da de ikke har lyst til at ”slå sig op på det”, men vil gerne have at det
selvfølgelig skal være en naturlig del af deres tilbud (uden at skulle reklamere for det). I stedet
kommer der en faktaside i magasinet, hvor den nye ordning med gratis ledsagerbilletter bliver
beskrevet.

Studenterhuset, Aalborg
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Kontaktperson Spillestedsleder, Lars Hellerup
Beskrivelse af forløb
Studenterhuset i Aalborg var ét af de første steder, der udtrykte interesse for projektet og spillestedet blev
en del af Volue i 2015. I foråret 2015 blev der afholdt et opstartsmøde mellem Volues konsulent, to Volue
ambassadører og spillestedets leder. Her blev tankerne bag Volue og Volues kvalitetsramme præsenteret
og der blev diskuteret behovene og udfordringerne på spillestedet. Der blev bl.a. lavet en gennemgang af
spillestedet med de to ambassadører.
Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på spillestedet i efteråret 2015. Her deltog tre mystery shoppere på
forskellige aftener.
Opfølgende workshop
Den opfølgende workshop, med præsentation bestod af spillestedslederen og Volues konsulent.
Spillestedet havde forsøgt at få relevante frivillige til at deltage i mødet, men det var desværre ikke muligt
samtidig med at det ikke var muligt at få Volue ambassadører eller mystery shoppere med.
Spillestedet blev præsenteret for mystery shoppernes erfaringer og der blev diskuteret, hvordan de kunne
implementere kvalitetsrammen på stedet.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har bl.a. lavet følgende
tiltag:

-

Spillestedet tilbyder gratis ledsagebilletter ved fremvisning af ledsagekort
Spillestedet arbejder på at lave et punkt på hjemmesiden om tilgængelighed
Spillestedet arbejder på, hvordan de skal formidle forhold om gæster med et handicap til stedets
frivillige, som står for at afvikle mange af arrangementerne.

Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Studenterhuset Aalborg en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue.
Sammen fik vi lavet en projektbeskrivelse, som skulle klæde stedets frivillige på at blive bedre til at byde
gæster med særlige behov velkommen på stedet. Helt konkret skulle der laves videomateriale, der kunne
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benyttes til at rekruttere frivillige, som var interesseret i at være frivillige hjælpere på spillestedet. De skulle
bl.a. stå for at byde gæster med handicap velkommen, hvis ikke de havde mulighed for at få en hjælper
med. Studenterhuset vandt pantdysten i Aalborg og fik derfor penge til deres projekt. Der har været en
dialog omkring, hvordan projektet skulle føres ud i livet, men spillestedet har vurderet at det har været
vanskeligt, at få projektet ført ud i livet før udgangen af 2015. Derfor er målet at gennemføre projektet i
januar 2016.

Tobakken
Kontaktperson: Jan Mols og Tina Hoffman
Beskrivelse af forløb
Spillestedet Tobakken i Esbjerg, som også driver Huset – de studerendes hus og Konfus blev en del af Volue
i 2014. Der blev afholdt et intromøde mellem spillestedet og Volues konsulent.
Mystery shopping
I efteråret 2015 blev der afholdt mystery shopping på Tobakken. Her deltog én mystery shopper, da den
anden måtte melde fra i sidste øjeblik. Herudover er en af Volues ambassadører frivillige på stedet og har
derfor også et indgående kendskab til det og dets udfordringer, fra hans synsvinkel.
Opfølgende workshop
Herefter blev der afholdt et møde mellem spillestedslederen, den baransvarlige, eventkoordinatoren og
Volues konsulent. Medarbejderne fra spillestedet blev præsenteret for kvalitetsrammen, erfaringerne fra
mystery shoppingen og til, hvordan de kunne arbejde med de udfordringer, der måtte være fremadrettet.
Der har efterfølgende været kontakt via e-mail og telefonisk for at følge op på arbejdet.

Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har bl.a. lavet følgende
tiltag:
Spillestedet har i forbindelse med denne proces lavet en politik til hjemmesiden. Her har de bl.a.
tydeliggjort;
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-

De har fået en kontaktperson
De har synliggjort hvilke forhold der findes på spillestedet på hjemmesiden
De har beskrevet de fysiske forhold, toiletfaciliteterne, adgangsforhold
Der er gratis ledsagerbillet ved fremvisning af ledsagekort
De har beskrevet, hvordan personale og frivillige er klædt på
De har indsat billeder af spillestedet og dets indretning

Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Tobakkens mindre spillested Huset en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med
Volue. Sammen fik vi lavet en projektbeskrivelse, som skulle udbedre den fysiske tilgængelighed på
spillestedet. Der var opstillet tre tilgængelighedsmæssige projekter, alt efter pengesummens størrelse. Det
var nivellering ved indgang, dørtrin og en lift. Huset var så heldige, at vinde pantdysten i Esbjerg og fik
derfor penge til at udbedre indgangspartiet, således at indgangen blev niveaufri. Se et før- og efterbillede
herunder:
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Herunder har Huset beskrevet, hvordan det har været at deltage i pantprojektet og hvad de har fået ud af
samarbejdet.
Hvad har I gjort for at skabe opmærksomhed omkring pantindsamlingen?
Huset Esbjerg har primært fortalt op projektet i Husets cafe til gæster, frivillige og andre interesserede. Der
ud over har Huset Esbjerg lagt information på facebook og linket til Grøn Koncerts info om pankprojektet.
Har I mærket, at pantprojektet har været med til at skabe synlighed omkring spillestedet?
Der har været en lille synlighed for Huset Esbjerg i forlængelse af projektet, men nok mest i blandt vores
gruppe af frivillige tilknyttet Huset Esbjerg.
Hvordan matcher det indsamlede beløbs størrelse de forventninger I havde?
Den samlede projektbeskrivelse for handicaptiltag på Huset Esbjerg ligger på godt kr. 80.000,- men vi havde
ikke forventet det fulde beløb. Handicaptiltagene på Huset Esbjerg er mulige at splitte op i flere mindre
projektor – hvorfor det indsamlede beløb kan dække et af elementerne. (Se beskrivelse af tiltag)
Hvilke yderligere kommentarer har du til projektet?
Huset Esbjerg – De studerendes hus modtog kr. 7615,- af Grøn koncert efter pantindsamlingen på årets
grønne koncert i Esbjerg. Huset Esbjerg har i noget tid haft et ønskekatalog liggende på mulige
handicaptiltag, som vil kunne lette adgangen til spillestedet. I forhold til det tildelte beløb fik vi ændret
niveauforskellen ved hoveddøren til Huset Esbjerg.
Indtil dato har der været brostensbelægning på forpladsen, med et trin op + dørtrin ind på spillestedet. I
forbindelse med ferielukningen i uge 42, fik vi ændret niveauet på denne belægning, således at trinnet
forsvandt og der nu kun er en mindre dørtrin at forcere for at komme ind på Huset Esbjerg. Hermed er der
etableret en kørestolsrampe op til Huset Esbjergs hoveddør.
Omkostningerne til denne etablering indgår i en samlet omlægning af forpladsen, med en samtidig
udvidelse af opholdsarealet til en samlet værdi af kr. 17.000,-. Her har de kr. 7615,- været fra Grøn
koncert.Huset Esbjerg takker mange gange for støtten og har dermed fået taget hul på ønskekataloget af
handicaptiltag – og er i skrivende stund i gang med at søge lokale fonde til flere af ønskerne.
Troels Haas, Daglig leder
Huset Esbjerg – De studerendes hus
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Trailerpark festival
Kontaktperson: Rikke Krog Mogensen
Beskrivelse af forløb
Trailerpark festival kom med i Volue i 2015. I forsommeren blev der afholdt et introduktionsmøde hos
festivalen, hvor de blev præsenteret for Volue og Volues arbejde. Festivalen har aldrig haft særlig stor fokus
på tilgængelighed for gæster med et handicap og derfor var det kærkomment for dem, at få feedback og
sparring til, hvordan de kunne blive bedre. Der blev planlagt forløb med mystery shopping på festivalen.
Mystery shopping
På festivalen deltog tre mystery shoppere, to kørestolsbrugere og en med en synsnedsættelse samt en
medarbejder fra SUMHs sekretariat.
Opfølgende workshop

Efterfølgende blev der afholdt en opfølgende møde/workshop. Her deltog CFO, Rikke Krogh
Mogensen, Volues projektleder og en mystery shopper. Trailerpark festival fik udleveret en
rapport med resultater fra årets mystery shopping. Rapporten indeholdte alle mystery shoppernes
udsagn og gode råd til, hvordan de kunne gribe udfordringerne an fremadrettet.
Indsatser og fremtidige planer

Efterfølgende har Trailerpark festival lavet en handicappolitik, som ligger på deres hjemmeside.
Læs den her.
Den opfølgende kontakt har efterfølgende omhandlet forslag og ideer til, hvad de kan gøre mere af i
fremtiden og samtaler om områder, som festivalen vil forbedre fremadrettet. Her har der bl.a. været fokus
på følgende elementer:
-

Festivalen skal arbejde på, hvordan de får informeret deres frivillige om retningslinjer for gæster
med handicap.
Festivalen vil arbejde på at forbedre deres toiletfaciliteter for gæster med et handicap, som I år ikke
fungerede optimalt.
Festivalen har udtrykt interesse for at samarbejde om innovative og evt. kunstneriske tiltag på
festivalen for gæster med handicap fremadrettet.
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Train
Kontaktperson Bertram Zanjani
Beskrivelse af forløb
Train var ét af de første spillesteder, som tilkendegav, at de var interesseret i at samarbejde med Volue. Det
betød, at der var et formøde mellem Volues konsulent og en medarbejder fra Train. Her blev de
præsenteret for Volue og kvalitetsrammen.
Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på Train i efteråret 2015. Der blev afholdt mystery shopping af to
forskellige omgang med to forskellige mystery shoppere.
Opfølgende workshop
Det har været rigtigt svært at få lavet en aftale med Train i forhold til at følge op på mystery shopping. Det
betyder, at da der endelig var hul igennem var det for sent i processen til at gennemføre workshoppen. I
stedet blev der afholdt et telefonmøde, hvor spillestedet fik fremlagt resultaterne og hvor der blev
diskuteret, hvordan de kunne optimere tilgængeligheden på stedet.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har understreget, at de ønsker at arbejde videre med følgende initiativer

-

Øget oplysning om parkeringsforhold for gæster i handicapbiler
Øget oplysning om siddepladser for gæster med et handicap
Billeder af indretningen
Kontaktoplysninger vedrørende handicapforhold
Spillestedet tilbyder gratis ledsagebilletter
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Turbinen
Kontaktperson Mikael Qvist Rørsted
Beskrivelse af forløb
Turbinen blev en del af Volue i 2015. Turbinen er en lidt særlig samarbejdspartner idet spillestedet er under
ombygning. Samarbejdet har derfor særligt fokuseret på den mere ”bløde tilgængelighed” – den del, der
omhandler mødet med gæster med et handicap på enten spillestedet eller på nettet. Der har været
telefonisk intromøde med spillestedet.
Grøn koncert pantprojekt
I 2015 blev Turbinen en del af pantprojektet på Grøn Koncert i samarbejde med Volue. Sammen fik vi lavet
en projektbeskrivelse, som skulle opkvalificere medarbejderne på spillestedet. Målet med dette var at
være rummelige og byde gæster så mange gæster, som muligt, velkommen på det nye spillested.
Spillestedet vandt pantprojektet i Randers og derfor er målet at lave en innovationsworkshop for stedets
medarbejdere, så de er godt klædt på til at inkludere gæster med handicap, når spillestedet åbner dørene
igen, det være sig online og på selve spillestedet. Workshoppen vil bl.a. indeholde viden om, hvad det vil
sige at have et handicap og hvilke udfordringer, det kan medføre. Der vil slutteligt blive opsat nogle gode
procedurer eller retningslinjer, som personalet fremadrettet kan benytte sig af. Disse vil selvfølgelig tage
udgangspunkt i kvalitetsrammen.
På grund af tidsmæssige udfordringer, fra Turbinens side af, vil workshoppen først blive afholdt d. 12.
januar. Programmet vil være et dagsprogram faciliteret af Volues projektleder.
Læs en lokal nyhed om projektet her: http://amtsavisen.dk/randers/groen-koncert-gaester-valgte-turbinen

Vega
Kontaktperson Steen Jørgensen, Ditte Sig Kramer
Beskrivelse af forløb
Vega gav tidligt i Volues proces udtryk for at de var interesseret i et samarbejde med Volue. Samarbejdet
startede rigtigt op i 2015. Her blev afholdt et telefonisk intromøde, hvor Volues arbejde blev nærmere
præsenteret og vi lavede en plan for den fremtidige proces bl.a. for mystery shoppingen.
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Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på Vega af to omgange. Den første gang var i foråret 2015, hvor alle
Volues ambassaører, i forbindelse med deres uddannelsesforløb var til en koncert på Lille Vega. I alt deltog
ni personer. Den anden omgang blev afholdt i efteråret 2015 på Store Vega. Her deltog to mystery
shoppere.
Opfølgende workshop
Efter mystery shopping blev der afholdt en opfølgende workshop med Volues konsulent, en mystery
shopper, Vegas direktør, kommunikationschef og baransvarlige. Her fik Vega præsenteret mystery
shoppernes erfaring samt kvalitetsrammen og hvordan de kunne sikre bedre forhold for gæster med et
handicap fremadrettet.
Indsatser og fremtidige planer
Spillestedet har arbejdet med at implementere kvalitetsrammen på stedet. De har bl.a. lavet følgende
tiltag:

-

-

Optimeret informationen på deres hjemmeside om bl.a.:
Adgangen til spillestedet, dvs. om parkering og offentlig transport
Procedure når man ankommer – hvem skal man henvende sig til?
Forholdene for gæster med et handicap på stedet, fx hvor det er godt at placere sig under
koncerterne.
Før samarbejdet med Volue havde Vega nogle lidt løse retningslinjer omkring ledsagebilletter,
hvilket betød, at man kunne få sin ledsager med, hvis der stadig var ledige billetter. Der har været
nogle oplevelser for vores mystery shoppere, hvor nogen kunne få gratis ledsagebilletter med ind,
mens andre ikke kunne pga. at koncerten var blevet udsolgt. Det betyder at spillestedet nu har
lavet en ensretning i arbejdet og dermed besluttet at det altid koster noget, at få en ledsager med
til en koncert.

Derudover har spillestedet fortalt, at de har givet håndslag på at arbejde videre med en række andre ting.
Det kommer dog først til at ske i starten af det kommende år, hvor musiksæsonen er lidt mere rolig.

Vilde Vulkaner
Kontaktperson Frank Villumsen
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Beskrivelse af forløb
Vilde Vulkaner er en lidt særlig festival, da dens målgruppe er børn og unge fra institutioner. Festivalen
synes dog, at det kunne være spændende at få besøg af Volue og vores mystery shoppere.
Mystery shopping
På sommerens festival deltog tre mystery shoppere og Volues projektleder.
Opfølgende workshop
Der blev efterfølgende afholdt en opfølgende workshop. Her deltog festivalens leder, spillestedet Stars og
et lokalt medlem af Handicaprådet i Vordingborg kommune. Her fik både Vilde Vulkaner og STARS fremlagt
mystery shoppernes erfaringer fra begge steder og der blev lavet øvelser, hvor begge parter arbejdede med
en fremtidig handlingsplan for tilgængelighed for gæster med et handicap på hvert sted.

Indsatser og fremtidige planer
Efter workshoppen har der været lidt stilstand hos Vilde Vulkaner pga. uvished om festivalpladsens
beliggenhed fremadrettet. Men de har nogle ønsker, som de gerne vil arbejde videre på fremadrettet.
-

-

Opdatering af hjemmesiden med relevant information for gæster med handicap (dog har de nogle
overvejelser om, hvor meget de ønsker at ”reklamere” for dette, da de med de nuværende forhold
har begrænset kapacitet for gæster med handicap – det er typiske hele institutioner, der kommer
samlet).
De overvejer at lave podiet overdækket
De vil gerne lave flere hvilepladser på festivalpladsen
De vil gerne lave bedre skiltning på pladsen.
De overvejer, hvordan de bedst kan indrette sovefaciliteterne for gæster med et handicap

Wonderfestiwall
Kontaktperson Daniel Jensen
Beskrivelse af forløb
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Wonderfestiwall blev en del af Volue i sommeren 2015. Der blev afholdt et telefonisk introduktionsmøde,
hvor festivalen blev introduceret for projektet og for kvalitetsrammen.
Mystery shopping
Der blev afholdt mystery shopping på festivalen i august 2015. På festivalen deltog to mystery shoppere
samt Volues konsulent.
Opfølgende workshop
Det har været rigtigt svært at få lavet en aftale med Wonderfestiwall i forhold til at følge op på mystery
shopping. Det betyder, at da der endelig var hul igennem var det for sent i processen til at gennemføre
workshoppen. Der blev tilbudt festivalen at afholde et telefonmøde med erfaringerne fra festivalen.
Desværre vendte de ikke tilbage og der er derfor ikke afholdt noget møde.
Indsatser og fremtidige planer
Festivalen har fået en bronzemedalje, da de har fået tilsendt Volues kvalitetsramme og der er blevet
afholdt mystery shopping. Da der ikke er blevet afholdt en opfølgende workshop kan festivalen kun få en
bronzemedalje. De forventes derfor ikke at foretage nogle forandringer i forbindelse med Volue.

Bilag 5: Best Practice katalog

Best Practice
– gode eksempler på hvordan du inkluderer unge med handicap på spillesteder og festivaler
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Formålet med Best Practice kataloget er at give spillesteder og festivaler et inspirationskatalog til, hvordan
man kan løse praktiske og proceduremæssige udfordringer for gæster med et handicap. Formålet er at
videreformidle gode eksempler på, hvordan kolleger i branchen har valgt at løse forskellige udofordringer.
Under hvert afsnit vil der komme flere forskellige eksempler og hvert afsnit vil være opdelt i en beskrivelse,
et billede og en kontaktperson.
Hjemmesider og apps
På Stars i Vordingborg har spillestedet lavet en
kort videopræsentation af spillestedet og dets
indretning. På den måde kan gæster med
forskellige former for handicap orientere sig om
spillestedets indretning før de besøger
spillestedet.
Vil du vide mere om dette, kontakt
spillestedsleder Andreas Linsdell på
andreas@stars.dk eller på tlf.: 55 34 20 60.

På spillestedet Stars har de valgt at lave en
menu på deres hjemmeside, der hedder
”Tilgængelighed”. Her kan gæster med særlige
behov læse om spillestedets indretning, deres
retningslinjer samt få en videorundtur, som
nævnt ovenfor.
Vil du vide mere om dette, kontakt
spillestedsleder Andreas Linsdell på
andreas@stars.dk eller på tlf.: 55 34 20 60.

Mangler billede eller logo

2. Billetkøbet
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På spillestedet Gimle i Roskilde har de valgt at
ændre deres billetsystem, således at det er
muligt at købe en kørestolsbillet. Denne billet
giver mulighed for at medbringe en ledsager
ved fremvisning af ledsagekort. Desuden giver
købsfunktionen spillestedet mulighed for at
registrere, hvor mange gæster med handicap
(eller i hvert fald med kørestol) der besøger
spillestedet i løbet af et år. Vil du vide mere om
dette, kontakt Souschef Maria Grongstad på
mariag@gimle.dk eller på tlf.: 46 37 19 82.

3. Den handicapansvarlige/kontaktpersonen

På Gimle er deres Souschef også kontaktperson
vedrørende handicapforhold. Vil du vide mere
om dette, kontakt Souschef Maria Grongstad
på mariag@gimle.dk eller på tlf.: 46 37 19 82.

4. Adgangen til og fra spillestedet/festivalen
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På spillestedet Forbrændingen i Albertslund har
et luftfoto på hjemmesiden, som viser hvor
spillestedet er placeret fra S-togstationen og
hvor man finder nærmeste parkeringsplads.
Det kan være gavnlig for gæster med
overbliksvanskeligheder og for gæster, som
ikke kan gå så langt. På denne måde kan de selv
vurdere, om det er muligt for dem at deltage i
koncerter på spillestedet.
Vil du vide mere om dette, kontakt PRansvarlige Niels Christian Gejl på
nielschristian@forbraendingen.dk eller på tlf.:
43 62 50 43.

På Grøn Koncert har de sat skilte op, som viser,
hvilken vej man skal gå, når man skal finde vej
til festivalen. Det kan være rart for gæster med
overbliksvanskeligheder.
Vil du vide mere om dette, kontakt projektleder
Jens Isbak på jeis@muskelsvindsfonden.dk eller
på tlf.: 89 48 22 22.

5. Koncertoplevelsen
På Trailerpark festival foregår koncerterne inde
i en skatehal. Det betyder at koncertsalen
automatisk har indbyggede podier til gavn for
kørestolsbrugere. På toppen af ramperne har
man nemlig god udsigt til koncerterne uden at
være adskilt fra resten af publikum på et
afsides podie. Vil du vide mere om dette,
kontakt Rikke Krogh Mogensen på
rikke@traileparkfestival.dk eller på tlf. 23 67 90
90
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På spillestedet Tobakken i Esbjerg har de
indrettet et hjørne af deres indbyggede plateau
til et handicapområde. På den måde er de
sikker på at gæster med et handicap har
mulighed for at se koncerterne uden, at sidde
helt afsondret fra resten af publikum. Vil du
vide mere om dette, kontakt Jan Mols på
jan@tobakken.dk.

6. Toiletforhold
På Skanderborg Festival kan gæster med et
handicap få udleveret en nøgle til pladsens
handicaptoiletter. Med dette pas følger også et
kort over placeringen af toiletterne. Vil du vide
mere om dette, kontakt Beredskabskoordinator
Peter Ib Hansen på peterib@smukfest.dk eller
på tlf.: 21719364.

7. Mad- og drikkeboder
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På Wonderfestiwall har mange boder
indbyggede ramper, således at alle gæster kan
komme ind og købe mad, drikkevarer, få deres
telefon ladet op eller hvad det måtte have
behov for. Ramperne er forholdsvis simple og
dermed lette at lave, men med stor betydning
for gæster i særligt kørestole. Vil du vide mere
om dette, kontakt Daniel Jensen på
daniel@wonderfestiwall.dk eller på tlf.: 24 22
74 72.

På Wonderfestiwall er flere mad- og
drikkeboder lave, således at gæster i kørestole
har mulighed for at købe deres mad- og
drikkevarer selv. Oftest er boder og barer for
høje for kørestolsbrugere, hvilket betyder, at de
ikke selv har mulighed for at købe deres madog drikkevarer. Vil du vide mere om dette,
kontakt Daniel Jensen på
daniel@wonderfestiwall.dk eller på tlf.: 24 22
74 72.

På Skanderborg festival kan gæster med et
høretab få mulighed for at låne en halsslynge i
informationen, som kan tilsluttes et
høreapparat. På den måde kan gæsterne tænde
for apparatet og dermed få lyden fra scenerne
direkte ind via høreapparaterne. Når gæsterne
tager hjem igen, afleveres halsslyngen i
informationen. Aftalen er kommet i stand via et
samarbejde med firma, der laver
høreapparater. Vil du vide mere om dette,
kontakt Beredskabskoordinator Peter Ib
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Hansen på peterib@smukfest.dk eller på tlf.: 21
71 93 64.

8. Campingområdet
På Wonderfestiwall har de valgt at have
gadenavne på deres campingområde. Det er til
stor hjælp for gæster, som har udfordringer
med at orientere sig på grund af deres
handicap.
Vil du vide mere om dette, kontakt Daniel
Jensen på daniel@wonderfestiwall.dk eller på
tlf.: 24 22 74 72.

På Roskilde festival har de to campingområder.
En såkaldt ”ungecamp” og en ”stillecamp”. På
”stillecampen” bor man med sin(e) hjælpere,
der må ikke larmes og udefrakommende
gæster har ikke adgang til denne del af
campingområdet. På ”ungecampen” er det
tilladt at larme, som på resten af
campingområderne. Man kan også invitere
gæster med ind, hvis de er i følge med en
beboer. Vil du vide mere om dette, kontakt
Vibeke Theia Søndergaard, daglig leder af
handicapenheden på
Vibeke.sondergaard@roskilde-festival.dk eller
på tlf. 40 41 35 53.
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På Roskilde festival er det muligt at få
opbevaret sin medicin på køl, hvilket fx er
relevant for diabetikere. Opbevaringen sker hos
samaritterne, som stiller køleskabe til rådighed.
Vil du vide mere om dette, kontakt Vibeke
Theia Søndergaard, daglig leder af
handicapenheden på
Vibeke.sondergaard@roskilde-festival.dk eller
på tlf. 40 41 35 53.

Skanderborg festival vil i forbindelse med
festivalen i 2016 indrette podiet ved
Bøgescenen med en lille bænk, hvor ledsagerne
til gæster med et handicap kan hvile sig under
koncerterne.Vil du vide mere om dette, kontakt
Beredskabskoordinator Peter Ib Hansen på
peterib@smukfest.dk eller på tlf.: 21 71 93 64.

På Skanderborg festival indretter de på
festivalen 2016 flere afskærmede områder,
hvor gæster med eksempelvis autisme, ADHD,
personer med hørenedsættelse etc. kan hvile
sig og få fornyet energi til resten af
festivalpladsen. Vil du vide mere om dette,
kontakt Beredskabskoordinator Peter Ib
Hansen på peterib@smukfest.dk eller på tlf.: 21
71 93 64.
9. En tur rundt på spillestedet/festivalen
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På Grøn Koncert har de indført ”Vis-hensyn”armbånde. Armbåndene kan udleveres til de
gæster, som har udfordringer med at stå længe
i kø, fx gæster med gigt eller muskelsvind, eller
gæster, som har behov for at komme hurtigere
på toilet. Det kan være gæster med stomi eller
tarmsygdomme. Armbåndene udleveres i
informationen, når man ankommer. Vil du vide
mere om dette, kontakt projektleder Jens Isbak
på jeis@muskelsvindsfonden.dk eller på tlf.: 89
48 22 22.

På Grøn Koncert har de flere steder store flag,
som viser hvor man er eller hvilken bod eller
hvilket telt er hvilket. Det er til stor gavn for
både gæster med kognitive udfordringer og
gæster, der er dårligt gående. Så undgår de at
bruge unødige kræfter på at gå rundt og lede
efter tingene eller miste overblikket over, hvor
de er. Vil du vide mere om dette, kontakt
projektleder Jens Isbak på
jeis@muskelsvindsfonden.dk eller på tlf.: 89 48
22 22.

10. Mødet med personale og de frivillige
På spillestedet Forbrændingen har de valgt, at
deres handicappolitik skal præsenteres for alle
nye medarbejdere og frivillige på lige fod med
en evakueringsplan. Vil du vide mere om dette,
kontakt PR-ansvarlige Niels Christian Gejl på
nielschristian@forbraendingen.dk eller på tlf.:
43 62 50 43.
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På spillestedet Forbrændingen i Albertslund har
de valgt følgende retningslinjer for deres
gæster med særlige behov:
Vores personale og frivillige er enormt søde til
at hjælpe til, og går gerne ’over and above’ for
at løse uforudsete udfordringer. Hvis du har
særlige behov, så tag gerne kontakt til
kontaktpersonen (i punkt 1) eller meld din
ankomst i døren. Vil du vide mere om dette,
kontakt PR-ansvarlige Niels Christian Gejl på
nielschristian@forbraendingen.dk eller på tlf.:
43 62 50 43.
På Wonderfestiwall har alle medarbejdere
orange bluser på med titlen ”Wonderworker”.
Blusen er meget let at se, teksten er let at læse
og det er derfor let at vide, hvem man skal
henvende sig til, hvis man har spørgsmål under
festivalen. Det kan være særligt gavnligt for
gæster med overbliksvanskeligheder. Vil du
vide mere om dette, kontakt Daniel Jensen på
daniel@wonderfestiwall.dk eller på tlf.: 24 22
74 72.

På Gimle har de frivillige været med til at
udarbejde stedets politik for gæster med et
handicap. De har været med til at lave
retningslinjerne og være involveret i, hvordan
de kunne blive bedre til at hjælpe gæster med
et handicap. Vil du vide mere om dette, kontakt
Souschef Maria Grongstad på mariag@gimle.dk
eller på tlf.: 46 37 19 82.

M

Samarbejde med eksterne
På spillestedet Tobakken i Esbjerg afholder de, i
samarbejde med lokale institutioner og
bosteder, fest for gæster med handicap.
Spillestedet stiller personale til rådighed og
giver gæsterne en god aften, hvor de kan

65

mødes på tværs af institutioner. Vil du vide
mere om dette, kontakt Jan Mols på
jan@tobakken.dk.

På spillestedet Tobakken i Esbjerg har de flere
medarbejdere med særlige behov ansat. De
samarbejder med kommunen og giver støtte til
at disse medarbejdere får trænet deres
kompetencer og kommer tilbage på
arbejdsmarkedet. Vil du vide mere om dette,
kontakt Jan Mols på jan@tobakken.dk.

På Skanderborg festival har de indgået et
samarbejde med Rygmarvsbrokforeningen om
forhold for gæster med handicap på festivalen.
Foreningen står for alt det praktiske på
campingområdet og er hele tiden til rådighed
på camping- og festivalpladsen under
festivalen. Vil du vide mere om dette, kontakt
Beredskabskoordinator Peter Ib Hansen på
peterib@smukfest.dk eller på tlf.: 21719364.
På Roskilde Festival har de lavet et såkaldt
”Handiråd”. Rådet består af unge med
forskellige former for handicap, der rådgiver
festivalen og gode og dårlige oplevelser samt
tekniske og proceduremæssige udfordringer,
som kan optimeres. Rådet mødes 2-3 gange om
året og de er alle frivillige. Vil du vide mere om
dette, kontakt Vibeke Theia Søndergaard,
daglig leder af handicapenheden på
Vibeke.sondergaard@roskilde-festival.dk eller
på tlf. 40 41 35 53.
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Bilag 6: ”Det er vigtigt, at jeg ikke føler mig til besvær”

”Det er vigtigt, at jeg ikke føler mig til besvær”
-

inklusion af gæster med handicap på spillesteder og festivaler
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2015 Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Udgivet af:
Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
sumh@sumh.dk
www.sumh.dk

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning
En undersøgelse blandt unge med handicap i foråret 2014 viste, at over halvdelen af de adspurgte
ofte eller meget ofte havde oplevet at måtte aflyse en livemusik-oplevelse på grund af udfordringer
med tilgængeligheden. Samtidig vurderer organisationen European Disability Forum, at én ud to
personer med et handicap aldrig har deltaget i fritidsaktiviteter, såsom sport og kulturelle
aktiviteter, og aldrig har haft adgang til biblioteker, biografer og koncerter1.
Hvordan får flere unge med handicap adgang til livemusikken? Det var ét af de spørgsmål, som blev
startskuddet til projektet Volue – livemusik for alle. Volue startede i 2014 på opfordring af
Muskelsvindsfonden og Roskilde Festival med Sammenslutningen af Unge Med Handicap som
udførende på projektet. I 2015 har Realdania også tilsluttet sig det innovative
tilgængelighedsprojekt.
Med projektet Volue har vi haft en drøm
og et mål om, at flere unge med handicap
skal have mulighed for at deltage i
livemusikkens glæder, snuse til
spillestedernes dunkle lokaler, opleve
festivalrusen sammen med deres venner
og ikke mindst have mulighed for at være

1

Om Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en
politisk paraplyorganisation for og af unge med
handicap, som arbejder for et samfund, hvor
funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap.
SUMH laver større udviklingsprojekter om
uddannelses- og beskæftigelsespolitik, fritidspolitik
og foreningsliv, handicap og seksualitet,
(http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=12534&id=1&langue=EN).
diskrimination og samfundsrepræsentation,
identitet og personlig udvikling. Læs mere om
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spontane og sociale, uden barrierer og tilgængelighedsmæssige udfordringer. For mange unge med
handicap er tilgængeligheds- og proceduremæssige udfordringer ofte en del af deres hverdag. Der
er hjælpemidler, der skal bestilles, ledsagere, der skal ansættes osv. Der er mange praktiske
gøremål i unge med handicaps dagligdag, og vi ønsker ikke at livemusikken skal være ét af disse
gøremål. Det skal være en fest og en fornøjelse.
Formålet med denne rapport er at beskrive de udfordringer spillesteder og festivaler står over for,
når det gælder inklusion af gæster med handicap og at give nogle anbefalinger til, hvordan
spillesteder og festivaler kan imødekomme disse udfordringer. Erfaringerne og anbefalingerne
kommer af unge med handicaps oplevelser til livekoncerter på spillesteder og festivaler samt af
samarbejdet med seks festivaler og ti spillesteder. Rapporten henvender sig til spillesteder og
festivaler i Danmark samt lignende kulturinstitutioner, der kan have interesse i feltet.

Rapporten er inddelt i fem hovedområder
01 En rundtur i Volues univers!
Første del af rapporten beskriver Volues metode og baggrunden for rapportens resultater.
02 Barrierer før et koncertbesøg
Anden del af rapporten beskriver de udfordringer, som
unge med handicap oplever inden de besøger et
spillested eller en festival. Fokus er her på de
udfordringer unge med handicap møder, når de skal
planlægge et besøg på et spillested eller en festival.
03 Barrierer under koncertbesøget
Rapportens tredje del beskriver de udfordringer og
barrierer unge med handicap oplever i forbindelse med
koncertbesøg på spillesteder eller festivaler. Det drejer
sig om alt fra fysisk tilgængelighed, fx toiletforhold og
podier, til mødet med de ansatte og frivillige.

Om Fonden Roskilde Festival
Fonden Roskilde festival er
moderselskabet i Roskilde-festival
gruppen. Fonden står for grejudlejning
og afvikling af andre kulturelle
arrangementer samt støtte til Roskilde
Festival. Fonden har desuden til mål at
støtte almennyttige og kulturelle
initiativer der er til gavn for børn og
unge. Læs mere om fonden her.

04 Så hvad kan vi gøre?
Rapportens fjerde afsnit opsummerer en række
anbefalinger, som spillesteder og festivaler kan navigere efter, når de ønsker at inkludere unge med
handicap. Anbefalingerne er udformet på baggrund af unge med handicaps erfaringer på
spillesteder og festivaler og på baggrund af Volues samarbejde med spillesteder og festivaler.
Slutteligt vil Volues Best Practice katalog blive præsenteret.
05 Værd at vide
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Sidste afsnit af rapporten opsummerer nogle af de mest relevante faktaoplysninger, som I som
spillested eller festival kan have behov for, fx hvad er et handicap, om ledsagebilletter og om
Volues samarbejde med Dansk Live.
God læselyst

01 . En rundtur i Volues univers
Volue har en unik tilgang til tilgængelighed. Når der
tales om tilgængelighed vil de fleste tænke på stejle
ramper og svært tilgængelige bygninger. Det tænker
Volue også på, men vi tænker i høj grad også på den
”bløde tilgængelighed” – det vil sige den form for
tilgængelighed, der handler om at imødekomme
gæster med et handicap på et spillested eller en
festival og sørge for, at det er muligt for disse at
deltage på lige vilkår med andre.

Om Realdania
Realdania er en uafhængig forening,
der arbejder for at skabe livskvalitet
for alle gennem det byggede miljø –
forstået som byen, byggeriet og
bygningsarven. Læs mere om
Realdania her.

For at skabe ensretning på området, og for at hjælpe
spillestederne og festivalerne med at blive bedre til at inkludere gæster med et handicap, har Volue
udviklet en kvalitetsramme med nogle minimumsstandarder for, hvad vi mener spillesteder og
festivaler bør leve op til for at kunne kalde sig en tilgængelig koncertarrangør. Kvalitetsrammen er
et redskab som kan benyttes på spillestederne og festivalerne, hvis man vil forbedre stedets
tilgængelighed. Du kan læse meget mere om Volues kvalitetsramme her.
For at undersøge både den ”hårde” og den ”bløde” tilgængelighed har Volue benyttet sig af en
særlig feltanalytisk tilgang, nemlig mystery shopping – det vil sige unge med handicap, som tog ud
og anmeldte tilgængeligheden på et spillested eller en festival.
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Med Volues aktivistiske tilgang var målet at få unge med handicap ud i ”marken”. Det var vigtigt for
forståelsen af deres udfordringer og barrierer, at de selv testede spillestederne og festivalernes
evne til at være inkluderende og tilgængelige for netop
De deltog i Volue
deres handicap. Alle mystery shoppere blev klædt på
til deres oplevelse med nogle guides, der tog
Roskilde Festival
udgangspunkt i kvalitetsrammen og havde fokus på
Trailerpark festival
hele forløbet, fra forberedelsen før koncertbesøget,
Vilde Vulkaner
oplevelsen under koncertbesøget og deres tanker efter
Skanderborg festival
besøget. Volue har i løbet af projektets forløb på
Wonderfestiwall
halvandet år samarbejdet med ti spillesteder og seks
Grøn Koncert
festivaler. Alle disse steder har fået tilbudt mystery
Train
shopping og efterfølgende et forløb, hvor de er blevet
Studenterhuset Aalborg
præsenteret for mystery shoppernes erfaring samt
Gimle
konsulentbistand i forhold til, hvordan de kunne blive
Stars
et mere inkluderende og tilgængeligt spillested.
Forbrændingen
Mystery shopperne har deltaget i disse forløb for at
Vega
uddybe deres oplevelser med det specifikke sted og
Tobakken
for at give spillestederne og festivalerne et indblik i,
Amager Bio
hvad det vil sige at tage til koncert eller på festival med
Det Bruunske Pakhus
et handicap. Samarbejdet med spillesteder og
Kansas City
festivaler og unge med handicaps oplevelser på disse
Turbinen
steder ligger til grund for udfordringerne og
anbefalingerne i denne rapport.

02 Barrierer før koncertbesøget
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Om Muskelsvindsfonden
For mange unge med handicap er
det rigtig vigtigt, at de inden et
Muskelsvindsfonden er en forening, der arbejder for, at
besøg på en festival eller et
mennesker med muskelsvind og deres familier skal kunne
spillested kan forberede sig på,
leve et aktivt liv, som en del af samfundet, og samfundet på
hvad der møder dem. Det handler
sin side værdsætter mangfoldigheden.
om adgang til parkering,
Muskelsvindsfondens arbejde finansieres i høj grad af Grøn
toiletforhold, ledsageres adgang,
Koncert og Cirkus Summarum.
hvilke barrierer der kan være ift.
deres handicap, hvem man kan
Læs mere om Muskelsvindsfonden her.
kontakte forud for besøget og
meget mere. Det er rigtig vigtigt, at de selv på forhånd kan vurdere, om festivalen eller spillestedet
er noget for dem. Det kan eksempelvis være rart for en gigtpatient at vide, om der er siddepladser
til rådighed, eller det kan være rart for en hørehæmmet at vide, om der er teleslynge ved
koncerterne.
Manglende information på hjemmesiden
Flere unge med handicap nævner særligt hjemmesiderne, som en udfordring, når de skal forberede
sig på et koncertbesøg på et spillested eller en festival. Mange af dem mangler simpelthen
information om handicapforhold og tilgængelighed på spillestederne og festivalernes hjemmesider.
En mystery shopper med muskelsvind beskriver det således:
”Jeg kan intet finde vedrørende tilgængeligheden. Om der er trapper, elevator, handicaptoilet eller
andet. Intet om handicapparkering. Intet om ledsagerpolitik. Hjemmesiden er ret nem at navigere
rundt på, men der er ingen af de informationer, jeg skal bruge for at kunne vurdere, om det er
muligt for mig at tage til koncert dér.”
Som mystery shopperen understreger var konsekvensen, at hun ikke vidste, om det var muligt for
hende at tage til koncerten – for kunne hun overhovedet komme ind eller på toilettet?
Konsekvensen kan i værste fald være, at flere vælger en livekoncert fra for at undgå at blive mødt
af uventede barrierer.
Det er ikke kun toiletforhold og adgangsforhold, som unge med handicap mangler information om.
De mangler også information om spillestedets og festivalens indretning, herunder adgangsforhold,
podier for kørestolsbrugere, lys- og lydforhold – fx i form af billeder på hjemmesiden. Er der fx
installeret teleslynge? Et helt centralt område, som mange ikke informerer om, er regler for
ledsagere. Hvad er retningslinjerne for disse? Kan de deltage gratis? Gælder det også tolke? Og
hvilken dokumentation skal man fremvise?
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På festivaler kan det for gæster med et handicap også være nyttigt med information, som sparer
dem for unødigt besvær, fordi de kan forberede både ankomsten og opholdet til stedet.
En mystery shopper med gigt beskriver det således:
”Det ville spare mange frustrationer, skridt og spørgsmål fra os brugere (….) om man på forhånd
skrev på hjemmesiden:
1. Der er handicappodie dér og dér og afmærket således. Jeg fandt aldrig handicappodiet ved
(..) scenen, og jeg spurgte andre fremmede folk med handicap. Ingen anede noget om det?!
2. Hjælper skal have et armbånd der fås dér og dér.
3. Der forefindes handicaptoilet dér og dér.
4. At der er afsætningsmulighed. En skøn ide som er værd at vide på forhånd, når man er
dårligt gående. For der er meget meget langt fra parkering til indgang. For en
kørestolsbruger betyder det også meget at vide, at der er afsætningsmulighed. Særligt når
terrænet er mudret.”.
Volue anbefaler
•

•

Sørg for at hjemmesiden indeholder information om tilgængeligheden fx;
o Billeder af de vigtigste lokaliteter, fx parkerings-, camping-, indgangsområde og
toilet.
o Information om ledsagebilletter.
o Information om lyd, lys og evt. lugtgener (fx for allergikere).
o Information om skiltning.
o Derudover skal der være information om teleslynge, findes der én og kan den
sættes op? Hvor høj er musikken? Hvordan er lyset i rummet? Er der mørkt? Er der
kringlede kroge, trapper og ramper?
o Og ikke mindst oplysninger på en relevant kontaktperson, hvis der skulle opstå
flere spørgsmål. Lav evt. et menupunkt der hedder ”handicap” og saml al den
relevante information der.
Sørg for at indrette hjemmesiden med læs-højt funktion for blinde og svagsynede, og benyt
så mange billeder og visuelle beskrivelser, som muligt, til gavn for gæster med kognitive
udfordringer eller ordblinde.

Hvem skal vi spørge?
Flere unge med handicap understreger, at det ville være gavnligt at have en kontaktperson, som
man kan kontakte forud for et koncertbesøg.
En mystery shopper med muskelsvind udtrykker behovet således:
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”Den største barriere, mener jeg faktisk var at hjemmesiden ikke indeholdt kontaktinformation på
en handicapansvarlig, så jeg følte mig dårligt forberedt inden jeg ankom. Fx i forhold til parkering,
havde der måske været andre alternativer, hvis jeg kunne snakke med deres handicapansvarlige.”
For mange unge med handicap hænger behovet for en kontaktperson sammen med, at
hjemmesiderne ikke indeholder de informationer, som de har brug for. Det betyder, at mange ser
sig nødsaget til at kontakte stedet før deres besøg for at vide, om det er muligt for dem at komme
ind, komme på toilet, få en ledsager med etc.
En relevant kontaktperson vedrørende handicapforhold sikrer også gæsterne en ensartet
kommunikation, og at de undgår at blive sendt rundt fra den ene medarbejder til den anden. Det
kan nemlig have stor betydning for gæster med kognitive eller overbliksmæssige vanskeligheder.
Herudover har det også stor betydning for gæsterne, at de ikke føler sig til besvær. En mystery
shopper med muskelsvind beskriver det således;
”Jeg kunne ikke finde frem til en kontaktperson for handicapforhold. Mit bedste bud på at kontakte
stedet for at stille spørgsmål vedrørende dette, vil være at skrive til deres info-mail. Ellers skulle det
være direkte til spillestedslederen eller driftslederen, men jeg vil personligt synes det vil være lidt
”voldsomt” at forstyrre dem med spørgsmål af den art. Jeg kontaktede ikke spillestedet.”
Volue anbefaler!
•

•

Sørg altid for at have en relevant kontaktperson, som er ansvarlig for gæster med særlige
behov. Det letter forberedelsen og besøget for gæster med særlige behov. Samtidig kan det
lette arbejdsgangen internt i organisationen samt sikre en ensretning i besvarelser.
Kontaktpersonen behøver ikke have særlige kompetencer for at bestride hvervet.
Husk både at have en e-mail adresse og et telefonnummer, som gæster med handicap kan
kontakte. Det er vigtigt, så både gæster med et synshandicap og gæster med et
hørehandicap kan kommunikere med stedet.

Billet til min ledsager?
Når unge med handicap går til koncert eller festival har de ofte en ledsager med. Nogle steder får
ledsagere gratis adgang, og andre steder skal den unge med handicap selv betale udgiften. Det har
selvfølgelig stor betydning i forhold til om unge med handicap har råd til at deltage i livemusikoplevelser på lige vilkår med deres venner.
Dernæst kommer selve billetkøbet. Ofte skal unge med ledsagere kontakte festivalerne og
spillestederne på forhånd for at kunne få disse med, hvilket betyder, at unge med handicap mister
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noget af deres spontanitet, og desuden giver det mere arbejde forud for en festival eller koncert i
forhold til andre gæster.
En mystery shopper, der er hørehæmmet beskriver det således;
”Det er også besværligt for man skal tit ringe ind og finde ud af om det kan lade sig gøre – eller
man skal forbi spillestedet for at bevise, at man har ret til ledsager. Og for døve duer det altså ikke
at ringe i telefon, så det kan godt tage lang tid i mail-korrespondancer. Kunne man ikke gøre noget
smartere, som gjorde det muligt at krydse af et sted, når man køber billetten til sig selv, at man skal
have ledsager eller tolk med?”
Flere unge med handicap ønsker at billetkøbsfunktionen på hjemmesiden er enklere, og at billetten
selvsagt er gratis for deres ledsagere, da mange unge med handicap har et begrænset budget. En
ekstra billet til en ledsager kan derfor være en uoverskuelig udgift for mange.
Som beskrevet i de foregående afsnit handler udfordringerne vedrørende billetkøbet også om
manglende information og oplysning på hjemmesiden. Her kan meget forebygges ved at have
tilstrækkelig information på hjemmesiden og simple retningslinjer, som gør det let at købe sin billet
og få sin ledsager med gratis.
Volue anbefaler!
•
•
•

Tilbyd gratis ledsagebilletter til gæster med et handicap
Benyt ledsagekortet fra Danske Handicaporganisationer som adgangskort for gæster med
ledsagere.
Hvis muligt, tilbyd gæster med et handicap at ”købe” en ledsagebillet i billetsystemet. På
denne måde undgår de og spillestederne bureaukratiet med at skrive/ringe frem og tilbage
for at sikre sig en billet til ledsageren. Samtidig er det muligt at registrere, hvor mange
gæster med ledsagere man får på besøg, hvert år.
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03. Barrierer under koncertbesøget
Barriererne på et spillested eller en festival kan være mangeartede. Det drejer sig om alt fra fysisk
tilgængelighed, fx toiletforhold og podier, adgang til barer og boder til mødet med de ansatte og
frivillige. Koncertoplevelsen starter for mange allerede når de ankommer til et spillested eller en
festivalplads. Det er her deres oplevelse begynder, og en henholdsvis god eller dårlig oplevelse kan
have stor indflydelse på resten af koncerten eller festivalen. I dette afsnit kigger vi på nogle af de
udfordringer, som fylder mest for unge med handicap, når de er til livekoncerter.
Den lange rejse til koncerten
Adgangen til og fra en livekoncert handler i høj grad om transporten til og fra stedet i enten egen
bil eller med offentlig transport. Det handler om overskueligheden i at kunne finde stedet, og det
handler om den fysiske tilgængelighed hen til koncerterne. Er der eksempelvis handicapparkering
eller offentlig transport, og hvor langt væk ligger festivalen/spillestedet? Dette kan eksempelvis
have stor betydning for unge med synsnedsættelse eller unge, der har vanskeligt ved at gå over
længere tid. Manglende oplysning om disse forhold har ofte den konsekvens, at starten af
koncerten bliver præget af usikkerhed og barrierer. Mange hører desuden forskellige udsagn om,
hvad de skal og må fra særligt de frivillige medarbejdere.
En mystery shopper med muskelsvind beskrev denne usikkerhed således:
”Det endte med at tage mig 2 timer (!!) før jeg fik udpeget et sted at parkere. Ingen af de frivillige
ved posterne anede noget om handicapparkering, eller hvem de skulle kontakte for at få svar. Alle
dem jeg talte med var meget venlige og villige til at hjælpe, de var bare ikke oplyst nok om sådanne
situationer.”
Herudover er distancerne og den manglende skiltning hen til pladserne en stor barriere for mange.
Det er både en udfordring for gæster med kognitive udfordringer, for gangbesværede, men også
for kørestolsbrugere med både manuelle og elektriske kørestole. Det kan nemlig være hårdt for
kroppen at skulle køre over lange distancer på et ujævnt underlag.
En mystery shopper, der er gangbesværet, beskriver barriererne således:
”For mig som er gående med et handicap oplevede jeg dog, at der rent fysisk var et godt stykke at
gå ind til selve pladsen, og efterfølgende stod jeg over for en meget lang kø. Det betød at jeg
allerede inden jeg kom ind på pladsen faktisk følte mig rigtig træt og brugt…”
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For andre unge er det manglen på skiltning, der gør dem udmattede. Unge med særligt kognitive
udfordringer eller syns- eller hørenedsættelser har brug for skiltning, vejvisning og
gennemskuelighed i ruterne hen til spillested eller festival.

Volue anbefaler!
•
•

•

Sørg for minimum én handicapparkeringsplads tilknyttet spillestedet eller festivalen. Husk
at informere om dette på stedets hjemmeside.
Tydelig skiltning til og fra festivalpladsen og spillestedet og til parkering, fx høje og store
skilte, flag eller lignende – gør evt. vejen hen til stedet eller pladsen til en happening eller
en del af opstarten til festivalen. På den måde bliver turen sjovere og lettere at overskue
for både gæster med og uden et handicap.
Sørg for mindst én niveaufri adgang ind til arenaer/koncertsal/scener. Er der ikke niveaufri
adgang direkte ad hovedindgangen, kan der benyttes andre muligheder, som f.eks.
vareindlevering eller indgangen for kunstnernes gear.

De nødvendige podier
For mange unge kørestolsbrugere er det ofte det manglende udsyn, som forhindrer dem i at få en
god koncertoplevelse. Mange oplever, at der ikke er podier eller særligt indrettede områder, hvor
de kan se koncerten, og det betyder selvfølgelig, at mange får en dårlig musikoplevelse. Podier eller
afskærmede områder handler ikke kun om at komme op i højden, det handler også om
afskærmning fra skub og mas.
En mystery shopper med respirator udtrykker det således;
Det er lidt ubehageligt at være klemt inde i mængden, da der nemt bliver skubbet til ens kørestol og
jeg selv er bange for at min respiratorslange bliver skubbet fra (og man kan ikke høre alarmer eller
rigtigt kommunikere med hjælperen derinde).”
Mange med usynlige handicap kan også have stor glæde af at benytte sig af de afskærmede
områder eller podier, da nogen kan have vanskeligt ved at stå op i længere tid eller føler sig utrygge
i menneskemængden. Mange med usynlige handicap, fx unge med gigt eller synsnedsættelse,
oplever dog, at de ikke kan få lov til at benytte podierne, da de kun er for kørestolsbrugere. For
flere unge med usynlige handicap har det den konsekvens, at de sjældent deltager i livekoncerter,
da det er svært at vise deres behov, når de er usynlige.
Flere unge med handicap påpeger dog, at podierne kan være ekskluderende og lidt af en
”festdræber”. Til større koncerter er man nødsaget til at komme i god tid, for at få en plads og for
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at kunne komme igennem menneskemængden. Det betyder også, at man ikke kan gå ned og
komme tilbage igen. Samtidig nævner de unge, at de føler sig ekskluderet fra vennerne og de
omkringværende gæster, da de ofte sidder alene på podierne og dermed ikke kan være en del af
”festen”. Podier er for mange unge med handicap derfor et ”nødvendigt onde” for overhovedet at
kunne nyde koncerterne, men optimalt set fandtes der mere diskrete og inkluderende løsninger,
hvor man ikke føler sig udstillet.

Volue anbefaler!
•

•

Volue anbefaler at alle festivaler har særligt indrettede områder eller podier, hvor
kørestolsbrugere og andre med fysiske og psykiske vanskeligheder kan opholde sig under et
koncertbesøg. Er der et naturligt område på stedet, fx en forhøjning, balkon eller lignende,
som kan reserveres til gæster med særlige behov? Sørg for at klargøre, hvem der må
benytte podierne eller de særligt indrettede områder.
Sørg for at vagter og andet relevant personale er informeret om podier og deres brug.

De få toiletter
Toiletforholdene er særligt en udfordring for gæster med handicap på festivalpladserne. Mange
kørestolsbrugere nævner særligt store udfordringer med at finde toiletterne på festivalpladserne.
De ved, at der er nogle, men der mangler skiltning til dem og det betyder, at unge med handicap
bruger unødigt mange kræfter på at finde toiletterne.
En mystery shopper med Cerebral Parese udtrykker denne frustration således:
Det lykkedes mig kun at finde tre handicaptoiletter på hele pladsen, hvor hvert toilet lå i hver sin
ende af pladsen. Dertil kommer at vejskiltningen til toiletterne var utroligt ringe. Min ledsager og
jeg brugte 45 minutter på at lede efter et toilet. Det er utroligt frustrerende, at man som
handicappet skal bruge festivaltiden på den måde, i stedet for fx at opleve en koncert. Da jeg så
endelig kom på toilettet var låsene utroligt dårlige. (…) Hvis man (som jeg) er fysisk handicappet og
har motoriske problemer, er låsene umulige at få låst og låst op. Man skal bruge så mange
kræfter.”
Det er utrolig vigtigt for mange, at der er adgang til toiletforhold flere forskellige steder, således at
de ikke skal gå for lange distancer – noget der kan være hårdt for både kørestolsbrugere og gående.
Toiletfaciliteter for gæster med et handicap skal selvfølgelig ikke benyttes af andre, da gæster med
et handicap, ikke kan benytte andre toiletter. Herudover er det vigtigt, at de kan forvente at
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toiletterne fungerer, at der er lifte til de personer, der har behov for det og at de er store nok til at
have en ledsager med på toilettet.
På campingområderne på festivalpladserne oplever mange unge at toiletterne stopper, at de ikke
er tilgængelige eller går i stykker. Det oplever mange andre festivalgæster også, men de har
heldigvis mulighed for at vælge andre toiletter.
Mange spillesteder har handicaptoiletter til rådighed, men ofte oplever unge at handicaptoiletterne
bliver benyttet som lagerrum, at låsene ikke virker eller at rummet i virkeligheden ikke er store nok
til at de kan benytte det.

Volue anbefaler!
•

•
•
•

Lav evt. ”Vis-hensyn”-armbånd til gæster med særlige behov. Armbåndet kan udleveres til
gæster, der har vanskeligt ved at stå i kø til toiletter, boder og indgange pga. deres
handicap. Det kan eksempelvis være gæster med tarmsygdomme, stomipatienter eller
gæster med muskelsvind eller gigt, som ikke kan stå op i lang tid. Grøn Koncert har med
stor succes benyttet disse armbånd de foregående år.
Sørg for at have handicaptoiletter placeret flere forskellige steder på festivalpladsen.
Sørg for synlig skiltning til toiletterne både på spillesteder og festivaler, så man ikke går
forgæves. Det gælder både på pladserne/stedet, men også på kort, apps og lignende.
Sørg for at toiletterne er ryddede og virker. Gæster i kørestole har ikke andre alternativer.

De høje barer
Generelt er barer og boder på både festivaler og spillesteder en udfordring for særligt dårligt
gående eller kørestolsbrugere. Bardiske er generelt meget høje, hvilket betyder, at gæster med
handicap ikke kan købe deres mad- og drikkevarer selv.
På festivalerne er mad- og drikkeboderne ofte også høje, men herudover er der ofte en kant eller et
trin op til boderne, så særligt kørestolsbrugerne slet ikke kan komme derhen. Det betyder, at de
ikke selv har mulighed for at købe mad- eller drikkevarer og er afhængige af ledsagere eller venner
og ofte er nødsaget til at udlevere betalingskort, så andre kan købe for dem.
En mystery shopper med muskelsvind beskriver det således:
”Tilgængeligheden til baren var, som de fleste andre steder, problematisk fordi barerne er placeret
så højt, at det er svært at se over baren og få kontakt, når man bruger kørestol.”
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En anden udfordring, der møder unge med handicap, er den manglende skiltning i barerne og den
høje musik, der gør det svært at kommunikere med personalet. Det gælder særligt for gæster med
hørenedsættelser, som beskriver, at de til tider opgiver at købe i barerne, og gæster med kognitive
udfordringer eller overbliksvanskeligheder, såsom ADHD og autisme. For begge grupper er synlig og
simpel skiltning er stor hjælp.
Volue anbefaler!
•
•
•

Indret lavere barer og boder, hvor også kørestolsbrugere selvstændigt kan købe varer.
Sørg for at have skiltning, så gæster der er døve, har dårlig lungefunktion eller kognitive
udfordringer kan pege eller få overblik over, hvad de kan få.
Sørg for at have niveaufri adgang til boderne.

Den svære infrastruktur
For flere unge med handicap er den største barriere på festivalpladserne den såkaldt dårlige
infrastruktur. Dårligt underlag og mange mennesker gør, at der ofte svært fremkommeligt, der er
ikke nogle synlige og markerede ruter, der er lange distancer, og sidst, men ikke mindst, så er det
ofte svært, at trække sig tilbage og finde ro til afslapning, hvis ens handicap kræver dette. Flere
med handicap efterspurgte flere afskærmede områder, hvor de kunne trække sig tilbage og lade
op.
For andre er det drænende at forsøge at finde rundt på en festival eller et spillested med mange
mennesker, larm og mørke lokaler.
En mystery shopper med hørenedsættelse beskrev det således:
”Det vigtigste for mig, handicap eller ej, for at få en god oplevelse er, at jeg kan finde rundt. Det
fyldte så meget og stjal mit overskud, at jeg totalt havde mistet overblikket. Som hørehandicappet
tærer det meget på overskuddet at gå til koncerter, fordi lyden er så høj, men samtidig vil man også
gerne være med.”
Andre, særligt de med kognitive udfordringer, efterlyser bedre pejlemærker og skiltning, men også
en øget opmærksomhed på, hvordan man kan få hjælp til at finde rundt via kort, apps eller
personlig guidning.
På spillestederne oplever mange en modsat udfordring end på festivalerne: Her er pladsen ofte
trang og det er derfor svært at komme rundt, særligt hvis du er dårligt gående eller i kørestol. Flere
unge fortæller, at de føler sig ”fanget” på deres plads og kan have svært ved at komme ud på grund
af menneskemængden.
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Volue anbefaler!

•
•
•

Sørg for at have synlig skiltning på spillestederne og festivalerne. Det kan være høje eller
lysende skilte, der viser mod udgange, barer, boder, toiletter etc.
Sørg for at gæster med handicap kan komme rundt på spillestedet eller festivalen. Hjælp
eksempelvis gæsten med at placere sig det rette sted ift. udgangen.
Lav gangruter, som gør det let for gæster med et handicap at komme rundt.

Camping for alle!
Campingen på en festival er en meget stor del af oplevelsen. Det er her man fester, drikker og
møder andre unge. For gæster med et handicap er det dog også rigtig vigtigt, at faciliteterne er i
orden. Det er fx vigtigt, at der er særligt indrettede handicaptoiletter, badefaciliteter, køleskabe til
opbevaring af medicin og ikke mindst strøm til opladning af kørestole eller til respiratorer eller
astmamaskiner.
Flere festivaler har allerede indrettet disse særlige forhold og mange er utroligt tilfredse med dette.
For mange unge med handicap ligger der dog også en dobbelthed i dette. De ønsker at være en del
af campingområdet med deres venner, men samtidig er det nødvendigt, at de har de fornødne
faciliteter for at de kan ”overleve” en uge på en græsmark. Derfor er det vigtigt for mange, at de
ikke føler sig for isoleret eller udstillet i disse campingområder.
Volue anbefaler!
•
•
•

Hvis der er overnatningsmuligheder på festivalen, skal der selvfølgelig også være faciliteter
til gæster med et handicap.
Indret campingområdet således at unge med handicap ikke bliver for isoleret eller udstillet.
Sørg for personale, som sikrer at forholdene på campingområdet er i orden.
Strømafbrydelser kan fx være fatale, hvis man er respiratorbruger.

Det venlige personale
Mange unge med handicap understreger, at de kan bære over med mange barrierer, når blot de
møder et venligt og hjælpsomt personale. Mødet med disse betyder meget for helhedsoplevelsen
af at være til en livekoncert på et spillested eller en festival. Det har stor betydning, at man bliver
taget godt imod, og at man kan få svar på de spørgsmål man måtte have.
En mystery shopper med autisme beskriver en situation, hvor hun blev usikker, da personalet var i
tvivl om retningslinjerne på stedet for gæster med handicap:
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”Overordnet var det en god oplevelse. Da jeg ankom, var ingen sikre på proceduren, og det er
ubehageligt at være tvunget til at forsvare, at man altså er handicappet, selvom det ikke kan ses.
Men der kom en kompetent medarbejder og det blev hurtigt en god situation alligevel!”
Generelt er personalet og de frivillige noget af det, mange unge med handicap sætter størst pris på.
Mange oplever allerede, at de bliver taget godt imod, og at de er villige til at hjælpe dem. For
mange er det dog en hårfin balancegang mellem at få hjælp og samtidig føle sig som en integreret
del af festen. Som en mystery shopper understreger; ”… det er vigtigt, at jeg ikke føler mig til
besvær”. Unge med handicap vil gerne undgå at føle sig udstillet. En mystery shopper oplevede fx
at måtte sidde bag ved en masse mennesker og råbe op til personalet, for at få dem til at hjælpe
hende ind ad deres trappelift på spillestedet. Det var ydmygende for hende, og hun følte sig
udstillet.
Volue anbefaler!
•
•

•

Sørg for at personalet og de frivillige kender retningslinjerne for gæster med et handicap på
spillestedet eller festivalen.
Sørg for at klæde personale og frivillige på til at tage imod gæster med et handicap, fx via et
kortvarigt kursus, hvor de får indsigt i de forskellige handicapgrupper og hvordan man
møder disse. Fx hvordan kommunikerer man med en døv eller hørehæmmet, hvordan
ledsager man en blind eller hvordan giver man information til en person med kognitive
vanskeligheder etc.
Husk altid at kommunikere med den unge med handicap frem for ledsageren, da det kan
virke stødende ikke at blive talt til.

Opsamling
Som understreget i rapportens titel oplever mange unge med handicap et dilemma i forhold til at
ville ”blende ind i mængden”, men samtidig at ønske nogle særlige forhold, som sikrer, at de får en
god koncertoplevelse. Mange spillesteder og festivaler er gode til at inkludere unge med handicap.
Flere unge fortæller, at de føler sig frie, unge og som en del af et større fællesskab, og det skal vi
værne om. En ung mand med kraftig hørenedsættelse bekriver bl.a., at på ”… Roskilde bliver vi alle
sammen pludselig meget mere (u)normale hvilket er en fed oplevelse.” Og det er vigtigt, at holde
fast i.
Som beskrevet i denne rapport er der dog stadig en række barrierer, som unge med handicap
støder på, når de besøger spillesteder og festivaler, og selv om mange spillesteder og festivaler
føler, at de allerede har taget en række forholdsregler, er der stadig plads til forbedringer. Mystery
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shoppernes oplevelser centrerede sig om nogle særlige områder, hvor der er plads til forbedringer
og hvor der er nogle udviklingspotentialer til fremtiden. Disse er listet herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesider mangler bedre information for gæster med handicap
Der skal være klarhed omkring ledsagerordning og billetkøbsfunktionen på hjemmesiden
Adgangen til og fra spillesteder og festivaler kan optimeres. Afstandene er for lange og
svært gennemskuelige.
Skiltningen er for dårlig på festivalpladserne og i barer og boder.
Særligt frivillige medarbejdere er for dårligt klædt på til at vejlede gæster med handicap
Mad- og drikkeboder er dårligt tilgængelige
Podier er nødvendige, men også en smule ekskluderende
Toiletforholdene skal optimeres
Det kan være svært for gæster med usynlige handicaps at vise deres behov

04. Så hvad kan vi gøre?
Som spillested eller festival kan I være med til at sikre bedre vilkår for at unge med handicap
kommer til livekoncerter. Ofte kan simple ting sikre at unge føler sig inkluderet og en del af den
livlige musik-rus, som en livekoncert giver. Herunder er listet tre anbefalinger
1. Lav retningslinjer for inklusion af gæster med handicap.
Lav en handicappolitik eller nogle retningslinjer for, hvordan I sikrer gæster med et
handicap gode oplevelser på spillestedet eller festivalen. Bliv inspireret af Volues
kvalitetsramme. Læs den her.
2. Spørg unge med handicap selv.
Unge med handicap er eksperter i deres egne behov. Derfor er det oplagt at inddrage dem i
arbejdet med at sikre bedre tilgængelighed. Mystery shopping er fx en unik mulighed for at
få testet tilgængeligheden på ens spillested eller festival. Mange føler at de har taget de
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nødvendige forholdsregler for gæster med et handicap, men hvordan ser det egentlig ud,
når musikken spiller?
3. Brug Best Practice kataloget.
På baggrund af Volues samarbejde med udvalgte spillesteder og festivaler har vi lavet et
Best Practice katalog. Kataloget beskriver de mange gode eksempler på, hvordan
spillesteder og festivaler skaber rammer for at inkludere unge med handicap. Nogle er
bevidste løsninger fra de enkelte steders side af, mens andre er ubevidste. Uanset hvad, så
er det vigtigt at fremhæve de løsninger, som fungerer for unge med handicap.
4. Inkluder i fællesskabet
Sørg for at skabe rammer der inkluderer frem for at ekskludere. Lav universelle events og
oplevelser, som kan opleves af alle, uanset handicap eller ej. Det kan fx være events eller
kunstinstallationer på festivaler. Husk også at inkludere unge med handicap i
medarbejdergruppen og blandt de frivillige.
5. Sørg for at have tilgængeligheden på plads
Den basale tilgængelighed skal være på plads på spillesteder og festivaler. Det er
væsentligt, at gæster med et handicap har mulighed for at være så selvhjulpne som muligt.
Derfor er det vigtigt at toiletfaciliteter, campingfaciliteter og podier er på plads, og
omvendt er det vigtigt at sikre niveaufri adgang til alle områder, så gæsterne ikke bliver
ekskluderet fra visse områder.
Brug for mere hjælp?
Sammenslutningen af Unge Med Handicap tilbyder konsulentbistand til spillesteder og festivaler,
som har brug for hjælp til at inkludere gæster med handicap. Vores konsulenter kan hjælpe med at
oplyse om handicap og klæde jer på til, hvordan I bedst skaber gode forhold for denne målgruppe.
Herudover kan SUMHs konsulenter også hjælpe jer med at udvikle en handicappolitik med
udgangspunkt i Volues kvalitetsramme. Kontakt SUMH på sumh@sumh.dk.

05 Værd at vide
Hvad er et handicap?
For at forstå, hvad et handicap er, kan en definition være til hjælp. Verdenssundhedsorganisationen
(WHO) opererer med det relationelle handicapbegreb, hvilket lyder således: Funktionsnedsættelse
+ en barriere i samfundet = handicap (kilde). Det vil sige, at som udgangspunkt er der tale om en
funktionsnedsættelse, men det er først i mødet med en barriere i samfundet, at det bliver til et
handicap. Det handler eksempelvis om mødet med en trappe, en kantsten eller manglende
ledelinjer til synshandicappede. Handicap opdeles ofte i fysiske handicap, kognitive handicap,
psykiske lidelser og kroniske sygdomme.
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Hvor mange har et handicap?
I Danmark registrerer man ikke personer med et handicap. Det kan derfor være svært at oplyse om,
hvor mange der præcist findes. Verdenssundhedsorganisationen vurderer imidlertid at ca. 15% af
verdens befolkning har et handicap (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/).
Om ledsagebilletter og ledsagekort
Når unge med handicap har en ledsager med til en koncert, anbefaler Volue at I benytter
ledsagekortet som adgangsbevis. Kortet viser, at gæsten har behov for hjælp og at dette er fagligt
vurderet. Ved at benytte dette kort undgår I at skulle vurdere, hvorvidt en person har behov for en
ledsager eller ej, når de ankommer til jeres spillested eller festival.
Danske Handicaporganisationers Brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap,
der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer
kortindehaverens behov for at have én ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.
Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser. Ledsagekortet kan udstedes mod fremvisning af lægeerklæring eller hvis
man er visiteret til følgende:
•
•
•
•
•

Et botilbud
Et parkeringskort for personer med handicap
En personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning
Støtte til køb af bil i henhold til serviceloven
Eller man er medlem af Dansk Blindesamfund.

I sommeren 2015 findes der 5.888 personer med et ledsagekort i aldersgruppen 20-40 år, hvilket
må forventes at være én af de største målgrupper, rent aldersmæssigt, på landets spillesteder og
festivaler (kilde: Brugerservice, Danske Handicaporganisationer).
Herunder ses et billede af ledsagekortet.
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Forside

Bagside

Du kan læse mere om ledsagekortet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside her.
Volue samarbejder med Dansk Live
Volue og organisationen bag, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, samarbejder med Dansk Live. Det
betyder bl.a. at de anbefaler Volues kvalitetsramme i deres nye CSR-strategi.
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