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• Slottsfjell ble etablert for første gang i 2003. I løpet av få år utviklet
den seg til en av Norges mest populære festivaler. På det meste
var publikumsbesøket på over 60.000 gjester inne på
festivalområdet i festival perioden. I tillegg nesten like mange på
andre aktiviteter i byen. 

• Tidligere har kjente artister som Kendrick Lamar, Biffy Clyro, Karpe, 
Imagine Dragons, First Aid Kit, Ellie Goulding,  Mac Miller, The 1975 
mfl besøkt festivalen.

• Nå fornyer og relanserer vi festivalen tilpasset et nytt tiår. Festivalen
vil fortsatt bygge på den opprinnelige visjonen om å skape en
festival som publikum føler en personlig tilhørighet til.  

• Vi skal tilby en bred og spennende musikkprofil. Et inkluderende, 
avslappet og uformell atmosfære, med et innhold der selve
festivalopplevelsen er vel så viktig som artistprogrammet. 

• Vi skal mobilisere og engasjere hele byen i restarten av festivalen. 
Utover selve festivalen skal vi gjennom samarbeid med byens
aktører skape et bredt og godt total tilbud. Festivalen skal synes i
hele bybilde gjennom dekorasjon og aktiviteter i hele bysentrum.

• Festivalen skal ha en klar og sterk miljøprofil.

Om Slottsfjell
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• Slottsfjell skal være en inspirerende og
nyskapende festival

• Vårt formål er å gi publikum og andre involverte
optimale opplevelser basert på musikk, 
atmosfære, felleskap og engasjement.

• Vi skal skape relasjoner og allianser med personer, 
organisasjoner, institusjoner, bedrifter og
myndigheter i lokalmiljøet

• Vi vil mobilisere hele byen med ønske om å lage
en byfestival med opplevelser, events og lokale
engasjement

• Det skal være en opplevelse å komme til
Tønsberg!

Målsetting
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• Slottsfjell er en kvalitetsfestival spesielt rettet mot 
gutter og jenter i aldersgruppen 22 – 32 år.

• Festivalen skal fylle behovet for målgruppen, og vil
sette kvalitet, eksklusivitet og aktualitet i høysetet. 
Slottsfjell skal både speile og skape trender.

• Grunntanken for all booking er å finne de største
internasjonale artistene sammen med de nye 
spennende talentene. 

• Slottsfjellfestivalen vil være en nasjonal festival for 
et nasjonalt publikum, og skal innen 5 år plassere
seg som et attraktivt reisemål i Nordisk musikk-
sammenheng.

Profil og målgruppe
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Karpe
Lewis Capaldi
Girl In Red
Doja Cat
Oliva Rodrigo
Lil Nas X
Kaytranada
Emma Steinbakken
Musti
OnklP
Sigrid
Dagny
J. Cole
Highasakite
R3HAB

Rufus De Sol
Cheat Codes
George Ezra
James Bay
Masego
Maverick Sabre
Jorja Smith
Iann Dior
Anderson Paak
Glass Animals
Kali Uchis
J Balvin
Stormzy
DaBaby
Peggy Gou

HAIM
Leon Bridges
Purple Disco
Machine
Meduza
Nora En Pure
Portugal The Man
Future Islands
Burna Boy
Little Simz
Young The Giant
Pheobe Bridges
Gesaffelstein

Slottsfjell er en fremtidsrettet festival med en fremoverlent og
variert musikk profil. Kombinasjonen av etablerte nasjonale og
internasjonale artister med nye, spennende og nyskapende
artister på flere scene skal skape nysgjerrighet og engasjement
hos vårt publikum.

Målsetting
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Sommerbyen Tønsberg er perfekt lokasjon for en
nasjonal festival: 

• Kun 1 time fra Oslo

• Kun 25 minutter til Torp flyplass

• Et godt kollektiv tilbud

• Norges utelivshovedstad om sommeren

• Rikt restaurant tilbud

• God hotell kapasitet

• Stor camping kapasitet

• Mange fritidsboliger rundt byen

• En unik skjærgård

• Norges eldste by

Den perfekte 
festivallokasjonen
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• Lokalisert i byfjorden og sentrum av Tønsberg

• Kun 4 minutter fra Tønsberg Brygge

• Kun 7 minutter fra festivalcampen

• Kun 10 minutter fra jernbanestasjon

• 5 mål strand og park på festivalområdet

• Innendørsområder på 14.000 m2 

• Innendørs nattklubb for 6.000 på festivalområde

• Eget opplevelsesområde

• Eget gjesteområde

• Eget handelsområde

• Konsept barer

Nytt festivalområde
på Kaldnes
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Hovedscene kapasitet 18.000 
Scene 2 kapasitet 12.000
Scene 3 kapasitet 5.000 (Inne i hall)
DJ-scene lokalisert på stranden

Fem band per scene med 10 minutters pause 
mellom hvert band. 

I alt 15 artister pr dag på dagtid. Konsertene
starter kl. 14:30. Hovedscenen avsluttes kl. 23:30.

Egen nattklubb med kapasitet 5.000 pax der dørene
åpner kl. 24:00 og siste artist går av scenen kl. 03:00. 

4 Scener
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Camp Gunnarsbø kapasitet ca 1000

Hotell Tønsberg kapasitet 650 rom

Sommerturister Tjøme ca. 45.000
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• Mathall på 4000 kvm med variert tilbud og sitteplasser.

• Slottsfjell har en eget handelsområde, med god mix av mat, 
drikke, handel og tjenester som alle beriker festivalopplevelsen
for målgruppen.

• Akkurat som vi er kresne i forhold til hvilke artister vi booker, er 
vi kresne på hvilke HoReCa og handelspartnere vi jobber med.

• Både vegetar, gluten og allergivennlige alternativer skal tilbys.

• Vi skal tilby et spennende utvalg av konseptbarer og drikke
alternativer.

• Vi er opptatt av å ta vare på miljøet, og mener økologisk
matproduksjon er en naturlig del av en bærekraftig framtid. I 
den grad det er mulig vil vi fokusere på kortreist mat og lokale
leverandører.

Mat og handel
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• Slottsfjell skal fremstå som en miljøvennlig og bærekraftig
festival.

• Gjennom valg av produkter og løsninger skal miljøet alltid
være i fokus.

• Vi etterstreber å bidra og oppmuntre til en bærekraftig
utvikling. 

• Vi jobber systematisk med å minimere belastningen festivalen
har på natur og miljø lokalt. 

• Vi etterstreber å bidra og oppmuntre til en bærekraftig
utvikling i samfunnet. 

• Festivalen vil ha et eget miljø team. 

Miljø
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• Slottsfjells hovedmålgruppe er unge voksne mennesker med 
et innovativt kommunikasjonsmønster, hvor selve
markedsføringen er identitetsskapende.

• Slottsfjells publikum kommuniserer med festivalen gjennom
sosiale medier som Instagram, Facebook, TikTok, Snap, etc.

• Festivalens hjemmeside legger vekt på oppdatert og
oversiktlig informasjon til en hver tid, samtidig som dette er et 
naturlig utstillingsvindu for våre samarbeidspartnere.

Markedsføring og
Slottsfjell digitalt
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2022Tilgang til bilde- & 
videomateriale
Fri intern bruk av stemningsbilder og
video fra festivalen.
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2022Redaksjonell omtale
på web og i SoMe
• Redaksjonell omtale på

festivalens webside. 
Nyhetssak og side med 
sponsorinfo.

• Redaksjonell omtale i
sosiale medier der 
Slottsfjell er aktiv. Blant
annet Instagram, og
Facebook og Twitter.
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2022Logoprofilering
web
Logoprofilering på
Slottsfjells offisielle
nettside.
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2022Logoprofilering
annonsering
Logoprofilering i annonsering
på utvalgte flater som
profilerer festivalen.
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2022Eksponering på
festivalområdet
Eksponering på festivalområdet på et 
forhåndsavtalt sted/størrelse under 
festivaldagene etter nærmere avtale. 
Enhver utnyttelse av rettigheter skal
godkjennes på forhånd mht innhold og
utforming.
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2022Logoprofilering
print
Logoprofilering på årets

• Festivalplakat
• Flyer
• Print annonser
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Kontaktinfo
SLOTTSFJELLFESTIVALEN AS
Orgnr. 995 591 642
Nedre Langgate 18C
3126 TØNSBERG

Jon Terje Johnsen
Daglig Leder
916 02 000
jt@slottsfjell.no

Toffen Gunnufsen
Festivalsjef
478 47 125
toffen@slottsfjell.no

slottsfjell.no
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