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2016-04-04

INBJUDAN
KULTURVECKA 2016
Vill ni bidra med något arrangemang under kulturveckan?
Under vecka 38, lördag 17 september – lördag 24 september planerar Dals-Eds kommun
att genomföra årets kulturvecka. Förhoppningen var att göra kulturveckan till ett årligt
återkommande arrangemang, där kommunens föreningar och lokala förmågor kan visa upp
sig och inspirera flera till en aktiv och meningsfull fritid. Nu blir det femte året, så det ser
lovande ut.
Vårt rika föreningsliv är en ovärderlig tillgång. Det är ju ni i föreningarna som står för det
mesta av fritidsaktiviteterna i kommunen. Föreningslivet har också stor betydelse för
kommunens tillväxt och utveckling. Vi tänker oss en vecka med ett rikt utbud av olika
aktiviteter med föreningar, studieförbund och kommunen som arrangörer.
Lördagen den 17 september inleds kulturveckan med den nu traditionella skördefesten på
Gamla Real. Det hela avslutas lördag 24 bl.a. med Kalas för alla
Vi har en arbetsgrupp som består av Jonas Olsson, Morgan Funevall, Ingvar Johannesson,
Monica Johannesson och Carina Halmberg. Arbetsgruppens uppgift är att kontakta
kommunens föreningar och planera genomförandet av Kulturveckan
Svar önskas senast 10 maj på bifogad blankett.
Med vänliga hälsningar
Arbetsgruppen/genom Lena Edman

Anmälan till kulturvecka lör 17 sep – lör 24 sep 2016

Vår förening vill ordna följande aktivitet under kulturveckan
Aktivitet:
Dag och tid:
Alternativ dag/tid om kollisioner uppstår så vi behöver byta
Plats:

Föreningens namn

Tel.nr

Ansvarig person för anmälan/deltagande

Mobilnr

Adress
E-mail

Hemsida
Ja

Nej

Ja

Nej

Vi vill vara med på skördefesten

Om ja behöver ni bord?
Detta är en preliminär anmälan för att vi ska se intresset och kunna planera utifrån det.
Ert program behöver inte vara färdigt redan 10 maj
 Anmälningsblanketten ska skickas till Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed,
eller via e-post: lena.edman@dalsed.se senast den 10 maj
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer info om och anmälan till skördemarknaden finns på:
http://www.evenemangsfixarna.se/sk%C3%B6rdemarknad.html

