Szakmai beszámoló
Pályázati azonosítószám: 206113/00067

I. A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult
program részletes leírása, eredményessége, szakmai hatásai
A 10. alkalommal megrendezett Fishing on Orfű fesztivál továbbra is Baranya megye
egyik leglátogatottabb könnyűzenei eseménye, több ezer főt Orfűre csábító
idegenforgalmi esemény. A jubileumi fesztivál lebonyolítása az előzetes tervek
szerint történt, különleges körülmények nem adódtak. A részletes és 100%-ig
megvalósult program megtalálható a fesztivál honlapján:
http://fishingonorfu.hu/index.php/program/zenei
A programról:
5 nap alatt 7 zenei helyszínen 159 zenei produkció került megrendezésre.

II. A megvalósult program adatai (helye, ideje, látogatói és
közreműködői létszáma)
A Fishing on Orfű fesztivál immár 10. alkalommal került megrendezésre az orfűi
Panoráma kempingben (7677 Orfű, Dollár u. 1.). A fesztivál 2017.06.20-24 között
került megrendezésre. A fesztiválon napi 7000 látogató vett részt. Több, mint 100
produkció lépett fel, a fellépők összlétszáma a fesztivál dolgozóival együtt
megközelítette az 1000 főt.

III. A fesztivállal kapcsolatos dokumentumok
Program:
A fesztivál részletes programja megtalálható a fesztivál honlapján:
http://fishingonorfu.hu/index.php/program/zenei
Valamint fizikai programfüzet formájában is elérhető volt a fesztiválon. A
programfüzet digitális változata itt található meg:
http://bit.ly/FOO17_programfuzet
Szórólapok, plakátok:
A 2017-es fesztivállal kapcsolatos összes kreatív itt található meg:
http://bit.ly/FOO17_kreatívok
Sajtófigyelő:
A fesztivál sajtóvisszhangja mind országosan, mind regionálisan kiváló volt. Az
online megjelenéseket összegyűjtő adatbázis itt található:
http://bit.ly/FOO17_sajtófigyelő

Fotódokumentáció:
06.20. http://bit.ly/FOO17_kedd
06.21. http://bit.ly/FOO17_szerda
06.22. http://bit.ly/FOO17_csütörtök
06.23. http://bit.ly/FOO17_péntek
06.24. http://bit.ly/FOO17_szombat
Valamint általános képek: https://www.instagram.com/fishingonorfu/
A jubileumi Fishing fesztiválhimnusza:
A 10. Fishing fesztiválhimnusza a Hiperkarma zenekar Megünnepelni jó c. dala lett,
amely a fesztivál hangulatképeivel megtámogatva egy fesztiválklipként járta be a
világhálót. A klip megtekinthető a fesztivál videómegosztóján:
https://youtu.be/FtnRPx4Uz14
A Fishing nagy videóarchívuma:
A fesztivál egy majd’ 400 koncertet tartalmazó archívummal ünnepelte jubileumát –
2017 májusában a szervezők az elmúlt 9 év összes felvételét közzétették egy óriási
videótár formájában. Az utóbbi években már közel minden koncertjét rögzítette az
orfűi fesztivál – ami ezután sem fog változni.
Az archívum itt érhető el:
http://fishingonorfu.hu/index.php/archivum

IV. A honlap címe, elérési útja, amelyen az ismertető elérhető
Az ismertető az alábbi linken érhető el:
http://fishingonorfu.hu/index.php/tamogatok

