komSAMMEN
Fortæl os hvad der gør jeres fællesskab til noget særligt!
Aarhus Festuge inviterer alle århusianere på tværs af kommunen til at være med til at
genstarte det lokale kulturliv i begyndelsen af september.

Aarhus Festuge kom SAMMEN

Open call til alle Aarhus’
foreninger og fællesskaber

Lørdag den 3. september 2022 opfordrer Aarhus Festuge alle tænkelige fællesskaber
som naboer, forældregrupper, beboerforeninger, idrætsklubber, spejderkorps eller en
helt sjette mulighed til at tage del i komSAMMEN ved at mødes og hylde netop jeres
fællesskab – jeres relation.

Fejringen af de lokale fællesskaber

på trods af pandemien. Det er kun fantasien, der sætter grænser for jeres drømme, og
det er, som skrevet, Festugens største ønske at hjælpe jer med at opfylde dem!
Det er vigtigt at understrege, at det er hele Aarhus, der skal feste – og derfor har I mulighed for at ansøge på vegne jeres fællesskab – uanset om I bor i Beder, Elev eller Sabro.
Alle foreninger og fællesskaber vil ved tilmelding til komSAMMEN modtage en festpakke

3 september

Ingen idéer er for store eller for små. Festugen vil gøre sit til, at jeres arrangement
kommer til at markere, at fællesskaberne i den grad er overlevet i bedste velgående

af Aarhus Festuge, som skal være med til at sætte idéerne i gang til at skabe en helt
speciel fest.

I er inviteret til at dele jeres fællesskab med resten af Aarhus

ansøgningsfristen for tilmelding d. 1. juli 2022 kl. 12:00.

2022

For at tilmelde sig komSAMMEN skal den nedenstående ansøgningsblanket udfyldes
inden

Ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten, bedes foreningen eller fællesskabet indsende
en beskrivelse af jeres arrangement samt ønsker til Festugen, om hvordan vi kan hjælpe
jer til at realisere jeres komSAMMEN.
Alle foreninger og fællesskaber får af Aarhus Festuge inden d. 1. august, svar på om
de udover festpakken er blandt de udvalgt til at modtage ekstra hjælp og bidrag til
realiseringen af deres projekt.
Ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten, bedes foreningen eller fællesskabet indsende
en beskrivelse af jeres arrangement samt ønsker til Festugen, om hvordan vi kan hjælpe
jer til at realisere jeres komSAMMEN.

Del jeres komSAMMEN med resten af Aarhus
Alle fællesskaber, som ønsker at tilmelde sig komSAMMEN, skal have adresse i Aarhus
Kommune. Ved tilmelding er I, som arrangørerne bag, forpligtet til, sammen med ansøgningsblanketten, at indsende et billede, der repræsenterer jeres fællesskab. Herudover
skal I fra selve afholdelsen af jeres arrangement d. 3. september sende mindste tre
billeder. Billedmaterialet vil kunne blive brugt af Aarhus Festuge til at formidle komSAMMEN på de sociale medier.
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Tilmeldingsblanket til komSAMMEN
(Aarhus Festuge d. 3. september 2022)

Informationer om det deltagende fællesskab: Kontaktoplysninger på fællesskabet.
Det deltagende fællesskab
Adresse
Postnummer 		

Aarhus Festuge kom SAMMEN

Open call til alle Aarhus’
foreninger og fællesskaber

By

Kontaktperson: Kontaktpersonen er ansvarlig for kontakt og videreformidling af informationer mellem Aarhus Festuge og det deltagende fællesskab.
Navn

E-mail

Beskrivelse af jeres arrangement:

Generer fil - link

3 september

Telefonnummer

*Klik på >>generer fil-link<< hvis du ønsker at tilføje video- og/eller billedemateriale.

2022

Ønsker til jeres arrangement :

I tilmeldingsblanketten kan der ønskes om udvidet støtte til afholdelsen af jeres arrangement, og sikre en særlig dag udover det sædvanlige.
Her kan I beskrive de ønsker til udvidet støtte, som I tænker, at Aarhus Festuge kan
hjælpe jer med. Ønskerne kan være alt fra den støtte og vejledning, I har brug for til at
kunne realisere jeres arrangement både i forhold til hjælp til at finde lokaler og til selve
elementerne til jeres arrangement. Elementerne kan eksempelvis være en kok, som kan
lave maden til jeres arrangement, en DJ, som skal fyre op under dansegulvet til jeres fest!
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