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Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Forhåndstilmelding til Kulturhavn Festival 2020 er åben
Kulturhavn Sektretariatet har nu åbnet for forhåndstilmelding af
aktiviteter til festivalprogrammet for Kulturhavn 2020. Festivalen løber
i år den 28.-30. august, og vi ønsker igen i år at få mange forskellige
aktører inden for kunst, kultur og fritidsliv til at deltage med en bredt
spænd af aktiviteter i havnen.
Det gælder både foreninger, ildsjæle, kulturinstitutioner eller
virksomheder, som har lyst til at fejre fællesskabet og havnen i selskab
med andre havneaktører til Kulturhavn Festival. Så har du en idé til
publikumsinddragende aktivitet i Københavns havn under Kulturhavn
2020, så er du velkommen til at sende en forhåndstilmelding allerede i
dag.
Du kan læse mere om dette års fokusområder, vilkår og rammer for
deltagelse og vigtige deadlines på vores hjemmeside
Hvordan tilmelder jeg en aktivitet?
Tilmeldingen til Kulturhavn 2020 foregår i 2 trin - først en
forhåndstilmelding og derefter en bindende:
Forhåndstilmeldingen er jeres tilkendegivelse af, at I ønsker at
deltage samt med hvilken aktivitet og hvornår.
Den bindende tilmelding er jeres endelige bekræftelse af jeres
deltagelse.
Deadline for tilmelding er den 23. marts 2020.
Tilmeld dig her
Sparring og kontakt til sekretariatet
Vores nye festivalkoordinator, Anne Sofie Kluge vil fremover være
jeres kontaktperson til festivalen. Hvis du har spørgsmål eller har brug

for sparring i forbindelse med jeres aktiviteter på Kulturhavn, er du
altid velkommen til at ringe eller skrive en mail. Du kan kontakte hende
på mail NK8J@kk.dk og telefonnummer 5152 7289.
Vi glæder os til at modtage en masse spændende idéer til aktiviteter
til Kulturhavn 2020.

Husk at du kan læse meget mere og løbende holde øje med
spændende nyheder på vores Facebook, Instagram og hjemmeside.
Vi ses den 28.-30. august 2020 !
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