
Forslag til koncept for AWARD

Scenarie 1

Hvor ofte: Hvert år
Hvor: Afvikles på skift i Juelsminde, Hornsyld, Hedensted og Tørring
Hvornår: En torsdag i start marts

Kl. 17.30-22.00
Konferencier: Én person, der kan føre os gennem hele aftenen - Peter Nørskov
Underholdning: Upcomming band
Bespisning: Buffet og én genstand
Program: Programmet består af, at deltagerne efter velkomsten starter med spisning.

Derefter er der to blokke med prisoverrækkelse, hvor alle tre nominerede 
kommer på scenen, en vinder kåres og der er tid til et par enkelte spørgsmål. 
I pausen har deltagerne mulighed for at tale med de andre foreninger og 
deltagere. 
Efter 2. blok er der et musikalsk indslag og aftenen sluttes af med 3. blok 
med prisoverrækkelser.

Priskategorier: Der er en hovedsponsor på arrangementet, som lægger navn og økonomi til 
en enkelt priskategori og ellers uddeler gaver 2. og 3. pladserne.

Scenarie 2

Hvor ofte: Hvert 2. år – første gang 2019
Hvor: Afvikles på skift i Juelsminde, Hornsyld, Hedensted og Tørring
Hvornår: En fredag i start marts

Kl. 16.30-24.00
Konferencier: To konferencierer, den ene med fokus på at føre os igennem aftenen og den 

anden der tager indslag og spørgsmål til de nominerede på scenen - Peter 
Nørskov og Tommy Poulsen

Underholdning: Lokale indslag med både musik, idræt og lign.
Etableret solist eller band

Bespisning: Buffet, to genstande samt kaffe og kage
Program: Efter velkomsten starter arrangementets 1. blok med prisoverrækkelser. De 

nominerede præsenteres i små filmklip af dem, der har nomineret 
vedkommende og vi ser også de nominerede i aktion i deres aktivitet. En 
konferencier spørger alle tre nominerede til deres aktiviteter. 
Efter 1. blok er der en lokal udøver, der giver en smagsprøve fra sin aktivitet. 
Dernæst begynder spisningen. Under maden er der en lokal musikkunstner 
der spiller stemningsmusik fra scenen. 
Herefter fortsætter 2. og 3. blok med prisoverrækkelser og afvikles på samme 
måde som 1. blok. I mellem 2. og 3. blok er der igen en lokal udøver, der 
giver en smagsprøve fra sin aktivitet. 
Ind i mellem de forskellige blokke kan der lægges tid, så foreningerne og 
deltagerne kan tale med hinanden. 
Aftenen sluttes af med en koncert. 

Priskategorier: Der er en sponsor pr. priskategori, som lægger navn og økonomi til 
priskategorien samt uddeler gaver til 2. og 3. pladserne. 


