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Skådebanan Luleå arrangerar för andra 
året en s k Kulturnatt, där alla kultur-

inriktningar, sång, musik, konst, litteratur, 
teater m m erbjuds uppträda i lokaler och 
parker i staden. Kulturnatten förra året 
blev en stor succé, media och publik var 
lyriska.
I år får vi, länets körer, utan kostnad, disponera 
stora konsertsalen i Kulturens Hus med ljus- och 
ljudtekniker, för framträdanden från kl 14:00 till 
kl 18:00. Vid Kulturnatten 2006 deltog 16 körer 
och alla tyckte det var roligt. I år inbjuds alla in-
tresserade körer i länet att medverka. För att locka 
även er på avstånd från Luleå erbjuder Skådeba-
nan Luleå, så långt pengarna räcker, ersättning för 
kostnader för resa med billigaste färdsätt.

Norrbottens Körsångarförbund, NKF, är arrangör 
av köraktiviteterna i Kulturens Hus och vi inbju-
der därför er kör till detta unika tillfälle att upp-
träda i det nya Kulturens Hus! Vid sidan av eget 
uppträdande kan ni lyssna till andra körer och/el-
ler uppleva andra kulturevenemang på andra håll 
i staden. Det blir fri entré för publiken som därför 
kommer att gå in och ut under eller mellan fram-
trädandena.

Anmäl din kör på bifogad anmälningsblankett 
och skicka denna till:

Marie-Charlotte Bergh 
Norra Altervägen 1088 
945 92 Altersbruk 
E-post: marie-charlotte@norrkorsang.se

 
Vi måste ha era anmälningar senast 15 juni, för 
att huvudarrangören skall hinna sammanställa 
och trycka programmet för hela Kulturnatten.

Vad ni skall sjunga bestämmer ni själva — se eve-
nemanget som ett knytkalas där ni bjuder på era 
vackraste sånger. NKF svarar för att organisera 
kördagen och samordnar körernas framträdande.

Ni kan också göra fler framträdanden, men då 
i annan lokal eller i någon park. Vi tror på stor 
tillströmning av anmälningar; tidiga anmälningar 
har företräde. Vi måste dock förbehålla oss rätten 
att fördela tider och fastställa slutligt körschema.

Har ni frågor är ni välkomna att vända er till 
Norrbottens Körsångarförbund

Ove Bucht, ordförande,  
mobil 070-328 52 21, arb 0920-352 21 
bostad 0920-624 40

Sture Johansson, styrelseledamot,  
mobil 070-586 80 27

Marie-Charlotte Bergh, sekreterare,  
mobil 073-20 40 360, bostad 0911-20 40 12

eller till huvudarrangören

Eva Plumppu, Skådebanan Luleå 
projektledare Kulturnatten 
tel 0920-942 51, 0920-944 55 
mobil 073-829 23 88

Se även våra hemsidor

www.norrkorsang.se 
www.skadebanan.com/kulturnatten

Välkommen att uppträda under

Kulturnatten
i nya Kulturens Hus  

Luleå den 8 september 2007



Marie-Charlotte Bergh 
Norra Altervägen 1088 
945 92 Altersbruk

Anmälan till körframträdande på Kulturens Hus, Luleå 2007-09-08

Körens namn: .................................................................................................................

Körort: ............................................................................................................................

Kontaktperson

Namn: ..............................................................................................................................

Adress: .............................................................................................................................

Telefon, mobil: ................................................................................................................

E-post: .............................................................................................................................

Körtyp: ............................................................................................................................ 
(kvinnokör, manskör, blandad kör, ungdomskör, barnkör, barbershopkör, etc)

Antal Sopraner: .............................

 Altar: .............................

 Tenorer: .............................

 Basar: .............................

Körledare (om annan än kontaktperson ovan)

Namn: ..............................................................................................................................

Adress: .............................................................................................................................

Telefon, mobil: ................................................................................................................

E-post: .............................................................................................................................

Önskan om framträdande, tid (antal minuter): ..........................................................

Önskan om framträdande, klockslag: ...........................................................................

Önskan om ytterligare framträdande: .........................................................................

Övrigt: .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

OBS! Senaste anmälningsdag 2007-06-15
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