
Indberetning til Vendsyssel Festivals koncertbrochure 2023 
Frist for indsendelse af oplysningerne er onsdag den 15. februar 

Inden du begynder: ”Gem fil” under nyt navn: 2023-måned-dato Koncertsted (Eks.: 2023-07-04 Hirtshals Kirke). 

Kan efterfølges med oplysninger efter eget ønske f.eks. kunstnernavn/ ensemblenavn. 
Den modtagne fil: ”Indberetningsskema til VF-brochuren 2022”, vil så være intakt for evt. flere indberetninger af koncerter. 

Undertegnede fremsender hermed oplysninger og omtale til trykning i Vendsyssel Festivals brochure. 

Dato og klokkeslet (Eks.: Søndag 23. juli kl. 19.30): 
 

Koncertstedets navn (Eks.: Helligåndskirken): 
 

Koncertstedets adresse (Korrekt adresse er vigtig, da mange bruger GPS, for at finde koncertstedet): 
 

Ansvarshavende arrangør (Menighedsråd/forening etc.):  
 

Billetpris (Minimum 100 kr. og herover et multiplum af 25): 
 

Navn på ensemble/kunstner(e), solist(er)/ instr.: 
 

Evt. koncertens titel/tema (Hvis ikke navn på 

ensemble eller kunstner(e) ønskes som titel): 
 

* Omtale af koncert (Koncert-tema, baggrund, om ensemblet og kunstner(e)): (Anslag: uden mellemrum: 600-900 / med 

mellemrum: 700-1000): 
 

** Program: Koncertens hovedpunkter med værkeksempler eller tema med eksempler (maks. 180 anslag): 

Kontaktoplysninger på koncertens praktiske arrangør (så evt. spørgsmål hurtigt kan afklares): 

Navn:  Tlf./mobil:  Mail:  

VIGTIGT! HER NOTERES KONCERTSTEDETS MAKSIMALE ANTAL SIDDEPLADSER: 
På grund af festivalens nye procedure for billethåndtering er det vigtigt, at vi får denne oplysning  pl. 

 

* Vær opmærksom på, at ensembler med flere medlemmer optager mere plads, hvorfor antal anslag skal 

overholdes og gerne i den lave ende, men inden for det angivne antal. 

** Under program er man ikke tvunget til at nævne alle numre, men hovedpunkter, som det kan være 

interessant at vide for publikum og som PR for koncerten. 

Skulle der nu efter indberetningen af en eller anden grund ønskes ændringer i teksten, så kontakt gerne 
undertegnede for at høre, om en evt. rettelse kan nå at komme med. 

Send indberetningen til Jørgen Boe´s mailadresse: boe@bbnpost.dk samt til undertegnedes mailadresse 
Cc: janolemor@gmail.com 

 

Jan Ole Mortensen 
Mobil: 2482 6230 
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