INFO om jeres aktivitet/event til program:
Vi har 3 forskellige ”steder” der laves program – og dermed tre steder I får eksponeret
jeres event.
1. Programmet på hjemmesiden – her er der meget lidt plads til rådighed. Der skal I
holde jer til at beskrive jeres event på følgende måde (da vi har taget et felt ud er
der lidt mere plads end først meldt ud) – I kan evt. kigge på siden
www.modlys.nu/program og se hvordan det skal ende med at stå…. Dette
program linker til et google map kort udsnit, så man på selve dagen kan få rute
vejledning til de forskellige events.

a.
b.
c.
d.
e.

Aktør Navn maks. 25 tegn: f.eks. Glaspuster O. Larsen
Adresse på placering maks. 25 tegn: f.eks. Algade 14
Kontakt tlf. nr. eller mail: (kun til intern brug)
Aktivitet beskrivelse kort, maks. 3 linjer*35 tegn: f.eks. Oplæsning fra trilogien…..
Tid: (max 3 ”perioder” – f.eks. kl. 19.10-19.30 & 20.10-20.30 & 21.10-21.30

2. Et fælles PDF program der kan læses på telefonen på selve dagen, som laver en
mere uddybende beskrivelse af jeres aktivitet. Her er konceptet at vi opsætter en
side med fælles baggrund, teksttype, farve og struktur, hvor de første linjer
bruges til at skrive jeres navn, tid og sted. Derefter er der et afsnit til jeres
uddybende tekst. I levere en tekst der mere uddybende beskriver HVAD det er
man kan opleve på jeres event og meget gerne et billede der understøtter det I
skriver – eller er et logo. (billedet skal være jpg eller png format) Billedet vil vi så
tillade os også at bruge på vores Facebook side og instagram side når vi kommer
tættere på og skal reklamere for festivalen. Så I skal sikre jer at I har copyright
på det billede I sender ind! (man kan evt. hente gratis billeder på pexels.com)
Det kunne f.eks. se således ud (dette skal sendes i et WORD dokument så vi kan
klippe teksten ud og flytte over i vores program):

3. Trykt program – der vil være endnu mindre plads end på hjemmesiden! Her vil
der være tale om at jeres aktivitet nævnes med navn, adresse – og en prik på
kortet. Der bruger vi de oplysninger I har sendt ind til punkt 1.
Derudover er der en 4. mulighed – det er dog en I helt selv bestemmer om I vil gøre
brug af
Det er muligheden for at I designer jeres helt egen reklame side – med
baggrund, teksttyper, formater , billeder osv. som I helt selv bestemmer over – den skal
så bare leveres som en færdig PDF fil - og vil kun blive brugt i det program der ligger på
hjemmesiden. Det vil ligge som et link på jeres aktivitets navn.
De to første punkter skal vi bruge for at I kan blive nævnt i programmerne – det sidste
er bare et tilbud.

