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Frederikssund, den 08. oktober 2007

Kære medlemmer,
Selvom det kun er knapt en måned siden vi skrev til jer sidst, så kommer her allerede endnu et lille skriv fra
os.
Baggrunden er, at vi nu er kommet et skridt videre med planerne for, hvordan vi vil synliggøre den almene
kultur i den nærmeste fremtid – og dermed anvende de penge vi har fået i tilskud til formålet.
En kulturavis
Vi har nemlig i denne uge indgået aftale med Frederikssund Avis om, at vi i fællesskab primo/medio november i år udgiver en kulturavis (eller hvad den nu kommer til at hedde i den endelige udgave) som et tillæg til
tirsdagsudgaven af Frederikssund Avis. Tillægget/avisen bliver på 8 sider i 4-farvet tryk, lige til at tage ud og
gemme.
Vi har tænkt at indholdet i avisen bl.a. bliver flg.:
1. En oversigt over alle alment kulturelle foreninger
2. Billeder og omtale af en række foreninger og kultursteder i kommunen
3. Generel information om det alment kulturelle område
4. Generel information om støttemuligheder til kulturelle idéer og initiativer
5. Informationer om Kulturrådet og vores arbejde.
Til de første to punkter kræver det en indsats fra jer.
Ad 1.
Vi skal derfor bede jer om, hurtigst muligt – og senest den 26. oktober 2007 – at returnere vedlagte skema
med de opdaterede oplysninger om jeres forening.
I er også velkomne til at rette dataene i vores foreningsregister på vores hjemmeside – www.kuf.dk – i stedet. Har I ingen rettelser bedes I returnere sedlen alligevel, men blot med kryds i feltet ”Vi har ingen rettelser”.
Ad 2.
Til den redaktionelle omtale skal vi bruge lidt mere end jeres foreningsdata – og vi kan ikke love der bliver
plads til omtale og billeder af alle. Men idéen er, at vi skal have en flot omtale af de frivillige kulturelle aktiviteter i vores kommune, og at den skal dække så bredt som muligt. Derfor er det vigtigt at vi får både lidt
tekst og billeder fra jer.
Billederne skal selvfølgelig illustrere jeres forenings aktivitet godt, og skal være i en rimeligt høj opløsning.
Såvel billeder som tekst skal sendes digitalt til keje@keje.dk hurtigst muligt – og gerne senest den 20. oktober 2007.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte enten undertegnede på keje@keje.dk, eller Verner Larsen på
telefon 47 31 33 84 / verner@kuf.dk.
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