Inbjudan till
Dalslandslitteraturens Dag lördag 17 juni i Håverud
Lördag 17 juni äger årets Dalslandslitteraturens Dag rum i Dalsland Center, Håverud.
Det är fjärde året i rad vi genomför arrangemanget. 2016 hade vi drygt 20 utställare och
medverkande.
Dalslandslitteraturens Dag står öppen för författare, skribenter, förlag, tryckerier,
föreningar och andra som skriver, publicerar eller hjälper till att sprida litteratur skriven i
Dalsland eller om Dalsland. Både skönlitteratur och facklitteratur är välkommet.
Dagen består av utställningar med försäljning och möjlighet för deltagare att göra
presentationer av sina verk eller uppläsningar. Vi kommer också att engagera några
personer för föredrag och musikframträdanden med litterär anknytning.
Vill du eller ditt företag medverka? Du anmäler dig på bifogad anmälningsblankett.
Obs! Anmälan är bindande!
Kostnaden är 300 kr (240 kr + moms) för ett bord på 195*75 cm eller en golvyta på
1,5*2 meter. Om du medverkar med uppläsning eller presentation av böcker får du 50 %
rabatt på priset. Obs! Avgiften betalas kontant på plats 17 juni.
Givetvis kan flera författare eller organisationer dela på ett bord eller en yta. Ange gärna
på anmälningsblanketten vilka mer än den som bokar som kommer att delta.
Sista dag för anmälan är torsdag 1 juni. Vi reserverar oss för fullbokning innan dess.
Mer information kan du få av
Lars Nilsson, tel: 0530-181 31, e-post lars.nilsson@mellerud.se
Eva Nilsson-Olsson, tel: 0766-32 70 29, e-post eva.nilsson-olsson@mellerud.se
Dalslandslitteraturens dag anordnas av Melleruds Kommun/Dalsland Center i samarbete
med Dalslands Skrivarförening.

Obs! Personer eller organisationer som torgför rasistiska eller främlingsfientliga budskap
kommer inte att beredas plats.
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Dalslandslitteraturens Dag lördag 17 juni i Håverud
Anmälningsblankett
Jag/vi anmäler oss till Dalslandslitteraturens Dag 2017 enligt följande. Jag/vi är
medvetna om att anmälan är bindande.
Jag/vi önskar
Ett utställningsbord à 195*75 cm
En utställningsyta på 1,5 * 2 meter
Jag/vi kommer att delta med uppläsning/bokpresentation
Jag/vi kommer inte att delta med uppläsning/bokpresentation
Avgiften betalas kontant lördag 17 juni.
Namn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisations/personnummer (endast vid fakturering): …………………………………………
Adress: …………………………………………………………………..
Postnummer: …………………….. Postadress: ……………………………………………………….
Eventuell hemsidesadress: …………………………………………………………………….
Kontaktperson: …………………………………………………………………
Telefonnummer: ………………………………………………………………..
E-post: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Underskrift ansvarig
Blanketten skickas till Melleruds kommun, att: Lars Nilsson, 464 80 Melleruds kommun
Uppgifterna kan också e-postas till lars.nilsson@mellerud.se
Anmälan ska vara oss tillhanda senast torsdag 1 juni. Vi reserverar oss för fullbokning.
I så fall gäller ”först till kvarn”.
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