
Folkemusikkvandring

Setesdalslefserull

Vandring frå Bjungsbakk til Hylestad Kyrkje (Valle kommune)
Besøk på:

Heddisstoga - spel
Bjungsbakk - dans
Faremostein (bauta)
Gunnar rysstad (bauta)
Heimen til Såvi S. Rysstad - Spel
Heimen til Ingebjørg A. Rysstad - spel - munnharpe - fele
Heimigard - mat - kveding - felemakar m.m
Uppistog - spel etter Andres Rysstad
Hylestad Kyrkje - konsert

Uwe, Astri, Sigrid, Kirsten

Lefserull (wrap) som fastfood i bensinstasjoner, butikker, kafeer, resepsjone m.m.
Heimebakt lefse med kjøt, ost, gele, grønnsaker m.m.
"No lyt ein snart få kaupt setesdalsmat i Setesdal"

Kr 60-80

Varighet: 2 timer
Pris: 350 kroner

Heimar til kjende 
folkemusikarar
Ressurspersoner innan 
folkemusikk
Produsenter av lokalmat
Museet
Kyrkja
Naturlos (markedsføring)

Heddi bakevarer
Støylo gardsbakeri
Uppiskog
Lykkeleg gris
Fjellgården
Heimigard

Utøvarar
Eigen brosjyre m/kart
Annonser
Setesdal.com
Guide- slynge (mic + headset)

Villige produsenter
Villige Salgsteder
Leverandører (lefsebakeren)
Innpakning (Smaken av setesdal)

Ressurspersoner
Utøvarar
Salg (f.eks. billettsystem Bykle?

Vilje
Kapasitet
Økonomi
Pris

Kulturpatrulja

Setter opp for folk som er tilgjengelige (45 minutt)
Honorar til musikere
Skal ha betalt. Spelemannslag.

Matverkstad Bente, Leonard, Marcin og Inger Lise

Må være mulig å booke Kulturpatrulja.

Varigheit 4-5 timar: Teambuilding, Blåtur, bedriftssamling, familietreff, vennesamling, kurs/
konferanse.
Fellessamling: Grave grop, tenne bål, tilberede fersk lammelår i grop.
Mens man venter: Ut i naturen! Høste bær, sopp o.l.
                  Frukt i hagen, poteter i åkeren.
Tilbake til gården: Historiefortelling, tradisjonsformidling. Tilberede et måltid med kokk. 
Kanskje besøk av bryggeri.
Etter maten: Kulturinnslag.. musikk fra Setesdal
Eksempel på aktivitet i ventetiden: lefsebaking, tove ull, mate sauer, hest--- på ulike steder 
i Setesdal. Årsttidssensitivt.
Tilrettelagt opplegg for pensjonister!

Reiårsfossen

Gjøre fossen mer tilgjengelig og synlig for tilreisende.

Få opp skilt og informasjon, samt oppdatere nettsider med informasjon
Bruke rasteplasser og campingplasser til informasjon
Trenger noen med motorsag for å lage vei
Få området mest mulig universelt utformet slik at alle kan oppleve 
fossen

Få på plass informasjon på Visit Setesdal
Få kommunen til å betale for rydding ved fossen
Noen må ta ansvar

Kokk + råvarer
Historiefortellere/guide
Kulturutøverar
tilretteleggjarar
Buss (evt hente turister på kaia fra danmark, tyskland osv
Overnatting å hotell hvis helaften

Fiskemuligheter

I Setesdal er det god tilgang til Otra og til fiskekort.
Fjellvannene har også fiskekort, og fjell - og 
naturopplevelse

Mat
musikk
Natur
Bygning
Markedsføring
Nædvendig materiell utstyr
Råvarer
Tilrettelagde ressurser

Lage fiskekart for Setesdal
Beskrive hvilke fiskearter som finnes (Bleke, Aure, Skjebbe, 
Røye)
"Fisk her" - appen (for fremtiden, ikke som minimumsløsning)
Hotellet - kan tilberede fiske på hotellet, eventuelt fryse den.

Inn på fjellet Anna, Stella, Rita, Olav, Per Svein

Utleie av fiskeutstyr
Båt / kanoutleise
Nødvendig infomateriell
Tips om redskaper og fiskemetodikk
Salg av agn

Isfiske
Isklatring
Snøskuter
Stjernekikking --- ligge i snøhule

Lokal snøskuterutleige
Skiutleige
Guidar
Mat/niste
Hotell/Overnatting

Mineraler

Infomateriell over lokale forekomster og tilgjengelighet

Mineralstien
Mineralparken
Fennefoss museet
Mindre lokale brudd
Mikkelgruva

Markedsføring av produkter
Pris - akksept salgbart

Styrke mineralidentiteten

Struktur på mineraltilbudet/ opplevelsen
Informasjon om tilbudet
Tilpasse produktet for et større publikum / 
brukergrupper

Info på Visit Setesdal

Sjå Setesdal under eitt!!
Aktivitetsmeny for 
turoperatører

Setesdal på 3 dager

Dag 1:
Prestneset, Byglandsfjord: Familieaktivitet med Kulturpatrulja, lek/bading, kafebesøk/lunsj
Tur med Bjoren fra "Brygga" til Ose, med performance v/slusa
Overnatting og middag på Ose Turistheim, frokost dagen etter

Dag 2:
Avreise fra Ose med Bjoren ELLER (valgfritt) elsykkel tilbake til Prestneset
Kjøre til Rysstad, innsjekk Sølvgarden
Aktivitet på dagen: Folkemusikkvandring, topptur, Brokkestøylen/Straumsfjellet
Overnatting, middag og folkemusikkpub på Sølvgarden

Dag 3:
Nordbygdi i Bykle
Blomstervandring og tamrein historie Bykle/Hovden med Olav Holen
Badeland og overnatting på Hovden

Alt finnes fra før, mer eller mindre

Tilbud må være åpne/tilgjengelige
Kommunikasjon/info/markedsføring - Visit Setesdal
Arrangør/påmelding: Bookingsentral? "Setesdal Booking" mangler

Knytte sammen dalen: Digitalt, med app
Reise kollektivt: Innen en mnd. 490kr
Stesdalsreisen 5 netter dblrom 6500kr
Ungdomsløype
Barnefamilier
Eldreløype

Koordinator et sted for turoperatører
AKT

Rita, Anna Stella, Per Svein, Olav Rita, Anna Stella, Per Svein, Olav

Uwe, Astri, Sigrid, Kirsten


