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VikingafestivaliSundsvall14-15 juni2008
Gnejrons Levande Historia (GLH) är en förening för historiskt intresserade, vi vill
bland annat återskapa historiska miljöer och fiktiva eller verkliga personer från den
”gamla” tiden.

Marknad som för 1000 år sedan
Efter succéerna med våra två första historiska marknader anordnar nu Gnejrons
Levande Historia Sundsvalls Vikingafestival för tredje gången. Förra året lockade
marknaden nästan 5 000 besökare! Vi fick både innan och efter marknaden en stor
massmedial uppmärksamhet. Förra året fick vi i Sundsvalls Tidning omnämnandet
”Regionens mysigaste marknad”, det är vi mycket stolta över! Vi har i år namnändrat
från Sundsvalls Vikingamarknad till Sundsvalls Vikingafestival.
Festivalen består av hantverkare och försäljare från hela Sverige och vi har också
lyckats locka en historisk grupp, Pajauta, från Vilnius i Litauen. Pajauta består av
skickliga hantverkare och kämpar som är ett trevligt tillskott till marknaden.
Vi skapar något mer än bara en marknad, vi har med musiker och olika slags
gycklare! Det blir 2 dagars upplevelser i en vikingatida miljö som vi skapar på Norra
Berget med allt som kunde ha funnits på plats för 1000 år sedan!

Ekonomi
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Olika festivaler har olika modeller för entréavgifter och marknadsavgifter. Med vår
geografiska position vill vi hålla nere avgifterna för att locka marknadsdeltagare och
på så sätt få en bred marknad som lockar många marknadsbesökare. Vi hoppas till
viss del kunna täcka marknadens kostnader genom samarbete med företag i
Sundsvallstrakten.
Gycklare, Litauer och musiker med flera kräver en ekonomisk ersättning för att kunna
komma. Vi hoppas med er hjälp att kunna förverkliga marknaden på ett
professionellt sätt!
Exempel på motprestationer vi kan erbjuda:
 Reklamplats på (trä)skylt på festivalen.
 Reklamplats på vår hemsida, www.gnejron.se
 Vikingaaktivitet för grupp från ert företag. Se mer info nedan.
 Pilbågsaktivitet för grupp från ert företag.
 Demonstration av till exempel matvaror i matbutik.

I höstas genomförde vi ett företagsevent med smakupplevelser (bla provsmakning av
äkta honungsmjöd) och aktiviteter för en grupp från TeliaSonera, det blev mycket
lyckat och vi har fått positiv feedback från de som deltog. Referens på TeliaSonera är
Bo Glas.
Låter detta intressant? Vi har några idéer på lut: Kanske ni vill köpa en föreställning
av en musikgrupp. Deras uppträdande presenteras i så fall med ert företagsnamn
som värd etc.
Jag hör av mig inom kort för att höra om ni är intresserade.
Hälsningar
Jan-Olof Högström
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