
MARKEDSFØRING 
OG BILLETSALG

OM ÅBNE SCENES PR 

• Åbne Scenes PR er et samarbejde mellem arrangø-
ren/det kuraterede projekt og Åbne Scene. 
 

• Har du spørgsmål er du altid velkomen til at kontakte 
Dorte Kerstens:  
dorte@godsbanen.dk 
+45 2522 1210 
eller  
Trine Sørensen:  
trine@godsbanen.dk  
+45 2633 0901 
 

DET GØR VI ALTID 

• Sørger for omtale på Godsbanens hjemmeside, i 
Godsbanens eksterne nyhedsbrev, månedskalende-
ren og på infoskærmene ved billetsalget i Foyer.  
 

• Laver opslag på Godsbanens og Åbne Scenes  
Facebooksider. I ikke selv har oprettet et  
facebookevent, gør vi det gerne og deler det.

 
 

DET SKAL VI BRUGE FRA JER 
 
• Tekst på dansk om jeres projekt – gerne med links til 

egen hjemmeside etc. Skriv så meget I vil. Supplér 
gerne med engelsk resumé. Åbne Scene plukker i 
teksten til nyhedsbreve, Facebook etc. 
 

• Billeder i jpg-format (husk kreditering af fotograf).  

• Information om arrangementer med publikumsad-
gang. Eventuelle spille- dage, start- og sluttid, kon-
taktmail eller hjemmeside.  

• Evt. info til billetsalg – spilledage, antal pladser i salg, 
priser etc. 
 

• Evt. videoer: Vimeo eller Youtube-links eller videofil 
(sendt via Wetransfer). 

• Evt. Plakater til ophæng på Godsbanen. 
 

• Evt. til infoskærme ved billetsalget:  
Billede med tekst i jpg-format 1920×1080 px, max 
20 MB eller film i formaterne mpg og mp4. Husk sted 
og dato. OBS: Der er ikke lyd på infoskærmene.

HUSK ALTID AT SKRIVE I DINE PR-MATERIALER... 

• At dit arrangement foregår på Åbne Scene, Gods-
banen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, og at 
nærmeste indgang er 3A eller 3H. 

• Hvornår dine publikumsrettede aktiviteter finder sted 
(datoer og tidspunkter). 

• Om dit arrangement er kurateret/støttet af Åbne 
Scene 

 

DET KAN/SKAL DU SELV GØRE  
(MEN VI VIL ALTID GERNE HJÆLPE) 

• Premiere-invitationer (spørg os om input). 

• Producere trykt materiale fx plakater, flyers, roll-up 
osv.  

• Kontakte presse (spørg os om input). 

• Arrangere evt. skoleforestillinger (spørg os om input). 

• Kontakte relevante foreninger (spørg os om input). 

• Levere indhold og historier til fx Åbne Scenes  
Facebookside.  

• Oprette dit arrangement på Tereba. Åbne Scene er 
oprettet som spillested. 

• Lægge billeder på Instagram (#godsbanen eller  
#aabnescene eller takeover af scenens profil) 

• Distribuere trykt materiale (spørg os om input)
 

BILLETSALG / BILLETKONTROL 

• Åbne Scenes billetsalg kører genem YourTicket:  
http://www.billet.godsbanen.dk/. Kontakt  
Dorte Kerstens for mere info: dorte@godsbanen.dk /  
+45 2522 1210. 

• Projekterne søger selv for billetkontrol. Åbne Scenes 
teknikere kan evt. hjælpe efter aftale – afhængig af 
ressourcer. 


