H.C: Andersen Julemarkedet

Retningslinjer for bodholder under H.C. Andersen Julemarkedet

Kære kommende bodholder
H.C. Andersen Julemarkedet forvandler hvert år det gamle kvarter omkring Sortebrødre Torv og Møntergården til en
stemningsfyldt markedsplads fra H.C. Andersens tid. De over 50 boder samt gøgl, musik og gadesjov er med til at give
den helt rigtige stemning til arrangementet, og derfor spiller I bodholder en helt særlig rolle.
Som bodholder på H.C. Andersen Julemarkedet er det derfor vigtigt, at man gør sit bedste for at falde ind i den historiske
stemning. Den rette påklædning og udsmykning i boden er med til at give autencitet til julemarkedet, så man som gæst
får en helt særlig oplevelse.
Læs venligst dette brev og specielt de retningslinjer vi har opstillet for påklædning og udsmykning.

Pris for bod
Der betales et gebyr for at have en bod på julemarkedet. Gebyret dækker udgifter til opbevaring og vedligeholdelse af
boder, afhentning af affald fredag og søndag aften samt strømudgifter.
Vi udleje først og fremmest boder til bodholder, der kan deltage begge weekender, men har man kun mulighed for at
deltage én weekend kan man sagtens ansøge, husk blot at anføre det i ansøgningsskemaet under bemærkninger.
For almindelige boder koster det 3.500 kr. for begge weekender. Sælger du mad og drikke til fortæring på stedet (f.eks.
suppe, gløgg, æbleskiver, pølser og lign.), koster det 5.500 kr. for begge weekender.
Der vil blive fremsendt faktura primo oktober. Bemærk: ved tilkendegivelse om mulighed for at deltage på julemarkedet er
aftalen bindende.
Som noget ekstra i 2017 vil vi holde åbent onsdag den 6. december, da vi fejrer 150 året for H.C. Andersens
æresborgerskab. Denne ekstra dag er gratis for bodholdere. Vi prioriterer bodholdere, der har mulighed for at være til
stede denne dag, og placering af bod vil være afhængig af deltagelse den 6. december.

Forsikring
Da Odense Kommune ikke har forsikring, er det vigtigt, at bodholdere selv sørger for at have de korrekte forsikringer i
forhold til egne varer og i forhold til kunder i boden.

Elektricitet
I hver bod er én lampe i loftet og tilsluttet strøm (220v).
Der må ikke bruges kaffemaskiner, el-kedel, el-ovne, el-varmere eller lign., medmindre der er ANSØGT om det i
ansøgningsskemaet undre bemærkninger.
Boder
Boderne er originale træhytter i lærketræ, som måler 2,15 x 3 meter.
Der medfølger ét bord (80x200cm) samt én stol. Herudover kan du selv medbringe borde og stole.
Hvis du ønsker at lave mad i hytterne SKAL du medbringe tæppe til gulvet. Dette gælder for al madlavning og håndtering
af drikkevarer.

Placering af boder
Der kan ske en rokering af julemarkedets aktiviteter samt bodopsætning. Odense Kommune bestemmer, hvor de enkelte
boder skal placeres, og hvordan fordelingen af boderne bliver.
Boderne bliver stående i hele julemarkedets periode, og der er mulighed for at aflåse boderne med hængelås. Hvis I ikke
har hængelås, er det muligt at låne.
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Madboder
Mad-/drikkeboder skal opstille 2 ståborde til gæsterne samt en skraldespand, begge dele i gammeldags look (ingen
stålborde). Hvis I benytter stålborde skal disse pakkes ind i hørdug eller lign.
Uemballerede fødevarer skal afskærmes, bodholder skal selv have relevante tilladelse med i forhold til udskænkning af
alkohol og fødevare-håndtering.
Evt. køle-/frysefaciliteter skal man selv medbringe. Husk der skal ANSØGES om strøm til disse facilliteter, og vi kan ikke
garantere at strømforhold i området kan understøtte alles behov.
Varesortiment
Der skal være overensstemmelse mellem det til arrangøren oplyste varesortiment, og det der sælges i boden.
Varesortimentet skal have et acceptabelt kvalitetsniveau.
Udsmykning af boder
Det er centralt, at julemarkedet tilbyder en gammeldags og nostalgisk julestemning. Der knytter sig derfor forskellige krav
til den indvendige udsmykning, som den enkelte bodholder selv står for.
Man kan udsmykke med f.eks. lys, gran, hjerter, røde juleæbler, appelsiner med nelliker, gamle møbler, granguirlander,
små lanterner med fyrfadslys, etc.
Det er ikke tilladt at benytte juletræskæder eller andet lampeinstallation med kulørte pærer eller løbelys. Farverige
tilbudsskilte må heller ikke bruges - mal i stedet prisskilte på f.eks. træ eller genbrugspapir. Såfremt det vurderes, at den
enkelte bodholder ikke lever op til de krav, der er til udsmykningen, forbeholder arrangøren sig ret til at forlange
ændringer. Arrangørerne af H.C. Andersen Julemarkedet er ansvarlig for den udvendige udsmykning af boderne.
Inspiration til udklædning
H.C. Andersen Julemarkedet skal vise gammeldags julestemning, og derfor skal bodholderne være klædt som i 1800tallet. Påklædningen er vigtig for at give julemarkedets gæster en oplevelse af at være tilbage i H.C. Andersens tid. Husk
at være klædt varmt på inderst. Man kan sagtens være iført ’moderne’ varmt tøj under udklædningen.
Nissehuen er ikke tidssvarende.
Der er mulighed for at købe et forklæde i hør med H.C. Andersen Julemarkedets logo på, hvis man mangler udstyr til folk
i boden.
Forslag til passende påklædning
Typiske farver er sort, mørkerød, hvid, grøn, brun og grå. (Se fotos i billedarkivet for inspiration).
Langt skørt (ensfarvet/stribet/ternet)
Langt forklæde
Skjorte
Kyse eller tørklæde bundet i nakken
Stort sjal, bundet på ryggen
Sorte bukser
Seler
Bondeskjorte
Vest
Tørklæde om halsen
Kasket/hue/stråhat/høj hat
Ansøgning
Vær opmærksom på at ansøgning IKKE er lig med deltagelse.
Du vil modtage en bekræftelse på din ansøgning via mail.
Senest den 30. juni vil du modtage en be- eller afkræftelse på deltagelse.
Yderligere informationer
Arrangør:
Henrik Kragh, hkra@odense.dk og Kristina Sjögreen, krs@odense.dk

