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under sommaren kommer vi att göra klart avtalen på de projekt som nu har beslutats,
ett fåtal projekt är kvar att ta upp till beslut i augusti och vi beräknar att samtlig a avtal
skall vara klara före 1 sept.

Vi ber Dig/er sammanställa en informationstext med utgångspunkt från tidigare
insänd proiektbeskrivning.
Texten kommer att användas dels som uppdaterad bilaga till avtalen, dels som
underlag för den övergripande programkatalog över Kulturhuvudstadsåret som
utkommer i oktober 1997. Den kommer också ingå i vår evenemangsdatabas.
Texten kommer att bearbetas av Kultrarhuvudstadsårets redaktörer. Vi förutsätter
självklart att endast smärre avvikelser från tidigare insänd projektbeskrivning
förekommer eftersom den har varit beslutsunderlag för vårt engagemang i projektet.

Informationstexten bör omfatta ca en A4-sida (c:a 3000 tecken med 12 punkters
löpande text). Vi ser helst att den är inskriven i word på MAC-diskett men det går
också bra på PC.

Texten skall innehålla följande uppgifter om projektet:

Vad det är (utgångspunkter och mål)och Hur det är (innehåIl),

Var det är ( lokal, plats) och När det är samt

Vilka som är medverkande och vilka som är samarbetspartners.

Är allt ännu inte planerat exakt vill vi ha en övergripande text för programkatalogen
som senare kan preciseras till de månatliga programtidningarna

Texten bör vara inlämnad eller skickad till oss så att vi har den absolut senast 15
augusti 1997.

- Bifoga bildmaterial i färg eller sv/v, papperskopior eller dia. Bra bildmaterial ökar
projektets synlighet.

Skicka eller lämna materialet till vår sommarpraktikant Therese von Essen.

Det är viktigt att ni informerar oss löpande om eventuella förändringar så att vi kan
hålla evenemangsdatabasen och kommande trycksaker uppdaterade.
Vi återkommer efter sommaren med en diskett där vi ber om specificerad tid, plats
och prisinformation för Kulturhuvudstadsårets evenemangsdatabas.

Treulig sommar önskar'.'Formhdmnen"
Mats-Anna-Cattis
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