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HITRA KOMMUNE
Kulturenheten 
7240 HITRA 

Mobil

Påmeldingsfrist: 10. januar 2022

Kontaktperson

RETTLEDNING: Arkiv 2021/3633
Last ned  og lagre skjemaet på PC'en din
Åpne det nedlastede skjemaet og fyll det ut på skjermen  
Send skjemaet som vedlegg til epost med send knappen, ev. 
skriv ut skjemaet og send inn pr. post/epost
NB! Skjemaet kan ikke fylles ut/lagres i nettleseren!

Fra kl.

9B Hitra kulturfestival 2022 - Registrering av arrangement
Brukes når du ønsker å få registrert et arrangement som en del av Hitra kulturfestival

A. Opplysning om søker

Dato Navn på innsenderSted    
NB! Alle røde felt må fylles ut

Send inn: Trykk ikon Pil ned + Enter = d.d

D. Underskrift

Til kl.

Tittel på arrangement

Barn Honnør Voksne

Arrangør (lag, forening etc.)

Epostadresse

B. Om arrangementet
Type arrangement

Omtale av arrangementet (settes inn i programheftet til festivalen)

C. Praktisk informasjon om Hitra kulturfestival
1. Hitra kulturfestival arrangeres i UKE 6 hvert år
2. NB! Husk at leie og booking av lokaler må dere gjøre selv
3. Ønsker du billettsalg gjennom kommunens billettsystem (kinoen) oppgir du det i skjemaet
4. Har du noen bilder til programmet, legg det med når du sender inn registreringsskjemaet
5. Ønsker dere å søke om støtte til arrangementet fremmes det på skjema "2B Prosjektstøtte"

I god tid før arrangementet vil dere få tilbakemelding på eventuelle kollisjoner i programmet! Husk å 
melde dersom det blir noen endringer!

Dag og dato for arr. Sted Lokale

Billetter:
Gratis Opplevelseskortet Billettsalg gjennom festivalen 

med følgende billettpriser

Kontonummer

Artist / forfatter / kursholder m.m

Settes inn i HFKalenderen av festivalen? Vi annonserer arrangementet selv i HFKalenderen

Antall
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