
Sommer på Frederiksberg - tilmeldingsblanket 
På Sommer på Frederiksberg-platformen kan du gøre reklame for dit arrangement for børn i skolernes 
sommerferie.  

Indsend udfyldt skema til mime06@frederiksberg.dk  SENEST 16. marts 2020. Vedhæft som særskilt fil i 
mailen et billede i enten jpeg/jpg/gif eller png-format og høj opløsning. (navngiv det med aktivitetens navn og 
dato). 

Sommer på Frederiksberg-platformen vil blive publiceret fredag den 1.maj 2020.  

Obs: Du bestemmer selv, hvornår du åbner for tilmeldinger til dit arrangement. Du skal ikke tage hensyn til 
publiceringsdatoen.  

Deadline for indtastning af arrangementer i Kultunaut er den 10. maj, (obs. for aktiviteter i juni er fristen den 
16. februar) 

 

Formidling:  

Overskrift (max 75 tegn inkl. mellemrum) 
 

Teaser (Kort og appetitvækkende) 
 

Brødtekst  (Tænk på din læser – kort og præcist) 
 
 

 

Fakta:  

Dato:   
Starttidspunkt:   
Sluttidspunkt:   
Lokation (hvis det foregår i et bestemt rum/sted)  
Pris:   
Er arrangementet med tilmelding?  
Evt. link til tilmelding:   
Aldersgruppe:  
Ugenummer:   
Arrangør (hvordan vil du omtales?):  

mailto:mime06@frederiksberg.dk


Kontaktperson til aktivitet ekstern + mail/ tlf.nr. :  
Kontaktperson internt (navn, mail, tlf. nr.):  

 

Vedhæft billede i høj opløsning (navngiv det med aktivitetens navn og dato) 

 

  



UDFYLDT EKSEMPEL  

Formidling:  

Overskrift (max 75 tegn inkl. mellemrum) 
Lasergame i KU.BE’s Byhave (7-15 år) 

Teaser (Kort og appetitvækkende) 
Udkæmp slag i byhavens kuperede terræn, der omdannes til en udfordrende laser game-bane 

Brødtekst  (Tænk på din læser – kort og præcist) 
Udkæmp slag i byhavens kuperede terræn, der omdannes til en udfordrende laser game-bane 
 
Kodeordene er action, energi og godt humør. Lasergame er sjovt og spændende, og det er fyldt 
med bevægelse og masser af smil på læben. Og så er KU.BE’s Byhave med det kuperede 
terræn helt ideelt til en sjov battle. 
 
Lasergame er hverken farligt eller gør ondt, så kom og giv den gas og få en sjov og god 
oplevelse i KU.BE. Det bliver alt andet end kedeligt. 
 
Sommervejret er uforudsigeligt men der findes, som bekendt ikke dårligt vejr – kun forkerte 
klæder. Arrangementet gennemføres i al slags vejr! 

 

Fakta:  

Dato:  1. august 2019 
Starttidspunkt:  14.00 
Sluttidspunkt:  17.00 
Lokation (hvis det foregår i et bestemt rum/sted) KU.BE’s Byhave 
Pris:  Fri Entré 
Er arrangementet med tilmelding? Nej  
Evt. link til tilmelding:  - 
Aldersgruppe: 7-15 år 
Ugenummer:  31 
Arrangør (hvordan vil du omtales?): KU.BE 
Kontaktperson til aktivitet ekstern + mail/ tlf.nr. : Anne Andersen kubefrontdesk@gmail.com  
Kontaktperson internt (navn, mail, tlf. nr.): Mira Mertens mime06@frederiksberg.dk  

28 98 09 27 
 

Vedhæft billede i høj opløsning (navngiv det med aktivitetens navn og dato)  

 

Har du spørgsmål til skemaet eller hjemmesiden Sommer på Frederiksberg, er du velkommen til at ringe til 
Mira Nadina Mertens på 28 98 09 27.  

 

  

mailto:kubefrontdesk@gmail.com
mailto:mime06@frederiksberg.dk

