Kære alle deltager ved Kultur & Idrætsnatten 2017
Det kan ikke siges nok, for det er jo jer der skaber rammerne og stemningen, endnu engang tak for jeres
deltagelse i arrangementet 2017.
Men nu gælder det så Kultur & idrætsnatten 2018, og vi håber på at vi får lavet en endnu bedre event end
sidste år, hvor vi jo fejrede vores 20 års jubilæum.
Sidste års ønske om også at benytte Nørre Havnegade frem til MultiKulturHuset (MKH), kom ikke i spil
p.g.a. vejarbejde i området. Det er så blevet færdigt, samtidig med at MKH er åbnet. Så i år bliver dette
område så inddraget fuldt ud, og der er lavet aftale med MKH, om at bibliotekerne vil være åbne, at der
bliver lavet aktiviteter inde og ude, og så satser vi selv på at få lavet en TALKES i den store sal med to gamle
kendinge fra vores område, sammen med Jyske Vestkystens tidligere redaktør Morten Jacobsen, der skal
prøve at komme uden for de tos normale metier.
Lokalscenen bliver placeret på det lille torv mellem Chr X bro og MKH, og vores håb er at det vil give rigtig
meget aktivitet på selve Nørre Havnegade, så alle de boder der bliver stillet op får lige så mange gæster
som resten af Kultur & Idrætsnatten.
Vi er glade for at de to store kulturinstitutioner – Sønderborg Slot og MKH – bliver de store fløje i vores
arrangement, et par gode flanker til alle jeres bud på hvad Sønderborg Kommune kan byde på af frivillige
foreningen, klubber m.m.

Årets arrangement foregår fredag den 24. august mellem kl. 17.00 og 23.00
Med opstillingsmulighed fra kl. 13.00
Under temaet: ”KOM, SE, PRØV OG VÆRE MED”, vil vi opfordre så mange som
muligt af jer, til at inddrage publikum og besøgende.

Praktiske oplysninger:

Tilmelding, inden 1.april 2018 til erikbollerslev@gmail.com med oplysning om foreningsnavn –
kontaktperson (mailadresse og telefonnummer) – hvilken placering I ønsker (Slottet (musik)-Slotskajen –
Søndertorvet (gymnastik-optrædende- m.m.) – Sønder Havnegade – Nørre Havnegade)
Vores to møder inden afviklingen:
(der er ikke mødepligt – men kom endelig – så er man orienteret og på forkant)

Informationsmøde onsdag den 4. april kl. 18.30 store sal i MKH
Det er tale om et møde hvor der informeres om de store linjer i forhold til selve arrangementet:
# Hvordan søger jeg om mulighed for teltleje?
# Hvordan kan man søge om et mindre økonomisk tilskud til vores bod?
# Ind og udkørselsforhold på selve dagen
# Hvordan får jeg strøm til min/vores bod?

# Aktuelle nyheder om selve arrangementet
# Og rigtig mange andre ting

Fordelingsmøde onsdag den 6. juni kl. 18.30 store sal i MKH
Det allervigtigste på dette møde er at vi i fællesskab får fordelt stadepladserne på Slotskajen - Sønder
Havnegade – Nørre Havnegade og tiderne i Slottet – Søndertorvet.
De der ikke kommer til dette møde vil blive placeret hvor der er plads – altså ingen indflydelse.
Vi vil naturligvis også bruge lidt tid på at informere om aktualiteter.
Umiddelbart efter fordelingsmødet går vi i gang med at sætte brochure op, og efter medio maj er der ikke
mulighed for at ændre på det trykte program

Vi glæder os til at høre fra jer, og skulle I have spørgsmål er I naturligvis velkommen til at skrive eller ringe.
Ellers er der også mulighed for at gå ind på hjemmesiden www.kulturnat.info – bliv ikke overrasket hvis der
er noget gammelt stof på siden, vi arbejder på at få en helt ny hjemmeside op at stå inden for kort tid.

Dette var ordene i denne omgang, og der er blot at ønske os alle en rigtig god, glædelig, fornøjelig, tør og
solrig Kultur & Idrætsnat 2018

De allerbedste hilsner

Erik Rosenbæk Bollerslev
Styregruppen for

Kultur- & Idrætsnatten i Sønderborg

