
 

 
 
 

Information 342 29.03.2023 

 

«Foreningsnavn» 
Att.: «Kontaktperson_Navn» 
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil: 
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CVR-nr.: «CVR» 
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Denne information indeholder følgende emne: 

 

 

• Invitation til at deltage i kulturnatten den 29. september 2023 
 

 

 
INVITATION TIL AT DELTAGE I KULTURNATTEN DEN 29. SEPTEMBER 2023  
 

Fredag den 29. september kl. 16-22 afholder vi atter Kulturnat i Nykøbing F. – og vi vil 
gerne have jer med!  
 
Ligesom de foregående år rykker kommunens kulturaktører sammen i centrum af Nykøbing F.  
Her vil der være mulighed for (GRATIS) at indrette en formidlingsstand med f.eks. informations- & 
konkurrencemateriale eller workshop-aktiviteter. Eller præsentere et arrangement i byrummet, 
eksempelvis på Torvet, Lilletorv eller i gågaden. Her er der plads til events, der kræver mere ’rum’ og er 
publikumsengagerende.  
 
På Kulturnatten vil vi gerne involvere så mange af Guldborgsunds kulturaktører som muligt. Det 
betyder, at vi ud over større institutioner som eks. Kulturfabrikken, Teatret Masken, Guldborgsund 
Bibliotekerne, Guldborgsund Musikskole og Fuglsang Kunstmuseum/KUMUS også gerne ser mindre, 
lokale aktører og foreninger stille op.  
 
På den måde kan vi vise, hvad der rører sig på kommunens kulturscene og række ud til et bredt 
publikum. 
 
Kulturnatten falder tæt på efterårsjævndøgn, og vi har derfor et tema for aftenen, der hedder ’Mellem 
Lys og Mørke’. Dette tema kan I forholde jer til, hvad enten I laver aktiviteter på en stand eller i 
byrummet.  
 
Vil I være med, så tilmeld jer på www.guldborgsund.dk/kulturnatten senest torsdag den 1. juni 2023 

med information om jeres aktivitet(er) på aftenen.  

 

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
http://www.guldborgsund.dk/kulturnatten


 

 
Bemærk at der den 29. september også er Late Night i Nykøbing F., og at der forventes mange gæster 
i byrummet.  
 
Vi har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. tager sig af koordinering og PR/markedsføring, men 
vil meget gerne have flere med. Så har I lyst til at deltage, så ring eller skriv endelig.  
 
Vi håber naturligvis, at rigtigt mange har lyst til at være med på Kulturnatten. 
 
For nærmere information kontakt: 
kulturkonsulent Julie Damgaard Nielsen, T: 2518 1899 E: judn@guldborgsund.dk eller  
eventkoordinator Søren Hyllegaard, T: 2518 0306, E: shp@guldborgsund.dk. 

 

      

Billeder fra Kulturnatten 2022  

 
                    

 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
 
 
Trine B. Frederiksen                  Katha Qvist                                          Julie Damgaard Nielsen                                  
Frontstageleder for                                       Backstageleder for                               Kulturkonsulent 
Landdistrikter, Kultur & Fritid                        Landdistrikter, Kultur & Fritid                Landdistrikter, kultur og fritid 
Telefon +45 2518 0375                                Telefon +45 2518 0003                        Telefon +45 2518 1899 
mail: tbf@guldborgsund.dk                           kq@guldborgsund.dk                           judn@guldborgsund.dk     
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