
Indberetning til Vendsyssel Festivals programbilletter 2023 
Frist for indsendelse af oplysningerne er fre. den 14. april 

Undertegnede fremsender hermed oplysninger til trykning af koncerternes programbilletter. 

Inden du begynder: ”Gem fil” under nyt navn: 2023-måned-dato (Eks.:2023-07-04 Hirtshals Kirke program-billet). 
Den modtagne fil: ”Indberetning til VF-programbillet 2022”, vil så være intakt for evt. flere indberetninger af programbilletter. 
Der udfyldes en fil for hver koncert. 

PDF-filer (ofte i gamle versioner) kan være vanskelige og tidskrævende at kopiere fra, hvorfor jeg gerne ser, at 
nedenstående skema bruges (jeg sidder ikke med 1-3 koncerter, men med 60), men send også gerne den 
eventuelle originale fil I har modtaget fra kunstnerne med. 

Skulle det nu være en koncert, hvor musikerne annoncerer programmet under koncerten, så vil det være en 
stor hjælp at få lidt tematisk eller andet vedr. koncerten/ensemblet. Programbilletten skal jo udleveres, og vores 
gæster/publikum, hvoraf mange kommer tidligt, vil gerne i ventetiden sætte sig ind i, hvad de kan glæde sig til. 

Skulle der nu efter indberetningen af en eller anden grund ønskes ændringer i teksten, så kontakt mig gerne på 
mobil: 2482 6230 eller mail: janolemor@gmail.com for at høre, om evt. rettelser kan nå at komme med. 

Mvh. Jan Ole Mortensen 

Program (Felterne udvider sig i forhold til de indskrevne oplysninger) 

Dato/sted (Eks.: DEN 24. JULI 2023 HELLIGÅNDSKIRKEN):  
Koncerttitel (Som i brochuren, men skrevet med VERSALER):  
Herunder skrives komponist og årstal som f.eks.: 
Johann Sebastian Bach 
1685-1750 

Herunder skrives værktitel, opusnr. m.v. og 
satsbetegnelser skrives under hinanden 

 
 

 
 

Medvirkende: (skrives i højre spalte / navn, instrument) Solist/ensemblenavn og medlemmer, instrument: 

Programbillet: (Billetpris skrives i højre spalte min. 100 kr) 

Arrangør: (Ansvarlig arrangør skrives i højre spalte) 

 kr. 

 

Evt. omtale til at indsætte i programbilletten (Alternativt indsættes omtalen fra brochuren. Teksten redigeres i 

forhold til pladsen): 

 

Oplysninger om koncertens kontaktperson (skal udfyldes for evt. afklaring af praktiske spørgsmål) 
Navn:  Tlf.:  Mobil:  Mail:  

 

mailto:janolemor@gmail.com

