Velkommen til Sønderborg Musikråds Nyhedsbrev 1 / 2019
Vi har følgende punkter på programmet:
 Musikcaféer i Centrum
 Cafémusik
 Facebook og Hjemmeside
 Medie opmærksomhed
 Samarbejde med Sønderborg kommune

Musik i Privaten
Musik i Privaten, finder sted i hele kommunen, i vinterhalvåret 2019/2020
•

Der er et samarbejde med Landsbyforum om projektet og der har været afholdt værtstræf
med en miniudgave af Musik i Privaten

•

Der er indledt et samarbejde med Sønderborghus, om 2 af arrangementerne

•

Projektet støttes gennem diverse sponsorater

•

Vi forventer at være klar, i august, med oversigt med arrangementer i Privaten – Se mere på
www.somr.dk

Musikcaféer i Centrum
•

finder sted i juni, juli og august, i Sønderborg by

•

7 forskellige lokale bands og ensembler optræder på 4 caféer i Sønderborg midtby

•

se eventslisten, på vores hjemmeside www.somr.dk og på Facebook

Facebook og hjemmeside
•

Vores Facebook, summer af liv. Følg med, når vi løbende poster klip og fotos fra vores
arrangementer

•

Besøg vores flotte hjemmeside www.somr.dk .Her kan du bl.a. finde en ny
aktivitetskalender, der løbende bliver opdateret.

Kære læser: Vi skriver til dig, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.
Det er vi glade for.
Du er altid velkommen til at afmelde dig her.
Sønderborg 11. juni 2019
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Medieopmærksomhed
•

Vi har fået fin omtale af vores kommende projekter i bl.a. Ugeavisen og Radio Classic
- se bare her: https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-sonderburg/hoehererstellenwert-fuer-musik

Samarbejde med Sønderborg kommunen
•

Høring om tilskud til div. projekter

•

Opbakning til Musikrådets projekter

•

Vi har fået en administrativ medarbejder, der sørger for, at opdatere og vedligeholde vores
hjemmeside, sørge for at Nyhedsbrev og anden information kommer ud til vores
medlemmer og andre der er interesseret i vores virke. - Vi siger velkommen til Lone.

Din mening er vigtig for os
Musikrådet sørger for løbende, at udvikle mulighederne for musikken i Sønderborg Kommune. Vi
vil gerne være musikens og musikernes talerør. Den slags får kun saft og kraft, når du som medlem
og modtager af nyhedsbreve, snakker med. Du er som medlem af Sønderborg Musikråd, altid
velkommen til, at dele dine synspunkter , med vores bestyrelse enten via. vores Facebook eller mail.

Husk, at besøge vores webside: www.somr.dk
Med venlig hilsen og god musikalsk sommer
På bestyrelsens vegne

Kære læser: Vi skriver til dig, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.
Det er vi glade for.
Du er altid velkommen til at afmelde dig her.
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