Få dit kultur- og
fritidsarrangement
på aabenraa.dk
På aabenraa.dk finder du kalenderen ”Det sker i kommunen”.
I kalenderen finder du de arrangementer fra den landsdækkende
aktivitetskalender www.kulturnaut.dk, der foregår i Aabenraa
Kommune. Alle foreninger, borgere, institutioner,
gallerier, teatre, biografer, sportsklubber
mm. kan få deres
arrangementer
med ved at
følge disse
trin:

Kom ind via aabenraa.dk

Brug for hjælp undervejs

Klik på ”Se hele kalenderen”
eller på ”Tilføj” for at sætte
et arrangement i kalenderen.

Brug hjælpefunktionen ”?”
ud for hvert felt. Så får du en
kort og klar beskrivelse af
feltets funktion.
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Fyld

*

-felter

2
Arrangementets overskrift

Felter med ”*” skal udfyldes.

Sig hvad det handler om
– skab nysgerrighed.
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Kort beskrivelse

Vælg kategori

Gentag ikke overskriften.
Alt, hvad brugeren skal
vide, skal med her:
Hvor melder man sig til?
Hvor købes der billetter?
Er der aldersbegrænsning?

Finder du ikke en kategori,
der passer, så vælg
”Diverse – andet” og tilføj
en yderligere beskrivelse
i feltet lige under.
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Aldersgruppe

Link til arrangementet

Du kan vælge ”primært for…”
Er arrangementet for alle,
eller har du angivet målgruppen under den korte
beskrivelse, kan du helt
undlade at udfylde
feltet.

Skriv (kopier) adressen til
en hjemmeside, hvor
arrangementet er omtalt.

Stedet

Arrangør

Måske er stedet, hvor
arrangementet afholdes
allerede registreret?
Så kan du søge efter det.
Ellers kan du oprette
stedet ved at følge linket.

Hvis arrangøren ikke fremgår
af stedet, skal du tilføje en
arrangør. Både for at gøre klart,
hvem arrangøren er, men også
så man kan finde arrangementet, hvis man søger på arrangøren. Er der to eller flere arrangører: Begge arrangører nævnes
i den korte beskrivelse, og arrangørfeltet udfyldes ikke.
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Læs teksten godt igennem
inden du godkender

Tjek din forenings
kontaktinformation

Hvis du alligevel opdager
en fejl, når du har godkendt,
eller når arrangementet kan
ses i ”Det sker i kommunen”,
så kan du rette den ved at
gå ind på www.kulturnaut.dk.
I venstre kolonne skal du
trykke på ”Rediger event”.
Her skal du oprette dig som
bruger, hvis du ikke allerede
er oprettet. Når du er oprettet som bruger, har du
mulighed for at
rette fejlen.

Hvis du retter din forenings
kontaktoplysninger om
f.eks. ny formand, adresse,
e-mail eller telefonnummer
på Kulturnaut, beder vi dig
om samtidig at sende
oplysningerne til
forening@aabenraa.dk
Så bliver kontaktinformationen også rettet på
aabenraa.dk
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Vi
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skaber rum for samarbejde
udnytter det særlige i Aabenraa Kommune
sikrer en god fødekæde
understøtter bosætningsstrategien

Læs hele politikken på www.aabenraa.dk/fritid. Har du
idéer til projekter og aktiviteter, der kan føres ud i livet
under disse overskrifter, så skriv til makreller@aabenraa.dk
Venlig hilsen
Kultur og Fritid

CENTRUM TRYK 74 71 15 15

Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik hedder
Makreller der spræller. Politikken har fire overskrifter:

