
 

 

Anmälningsblankett 
Här anmäler du dig att medverka i Skapa Dans koreografitävling för unga som sker 
den 11 oktober.  
Nedan kommer ett par allmänna frågor om din/er koreografi. Fyll i uppgifterna för ditt/ert tävlande 
bidrag. Sista sidan med personuppgifter skall fyllas i ett per deltagare, samtliga sidor returneras 
tillsammans. Deltagare är välkomna från hela Västerbotten. OBS! Vi tar emot ett begränsat antal 
bidrag så först till kvarn gäller!  
Anmälningsavgiften är 150 kr/ bidrag. (Oavsett hur många som deltar). Ange faktureringsadress. 
Faktura skickas ut efter anmälan. 
 
Hur många är ni som medverkar? _____________________________________________________ 
 
För- och efternamn på samtliga deltagre: _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Har du/ni något namn på dansgruppen? 
 
_________________________________________________________________________________ 
Från vilken stad är du/ni ifrån? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Om din/er dans... 
Har din/er koreografi/dansstycke något namn? __________________________________________ 
 
Hur lång i antal minuter och sekunder är din/er dans? _____________________________________ 
 
Vad kallar du/ni stilen som kommer framföras? __________________________________________ 
 
 
Är ni flera som har koreograferat? Skriv namnen på dem som har deltagit i skapandet av koreografin. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Om din/er musik... 
Vad har du/ni använt för musik? Vad heter låten samt artisten?_______________________________ 
 
 
Ta med musiken på ett usb-minne som mp3- eller wav-fil, var beredd på att lämna musiken kvar på 
teatern efter repetitionen, medtag extra ex om ni vill repetera vidare på egen hand. 
 
Ljusönskemål 
Vad har du/ni för önskemål om ljus till ert framträdande? ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Förbered önskemål om mycket enkel ljussättning. 



 

 

 
 

 

PERSONUPPGIFTER  
Fyll i denna blankett – ett ex per deltagare – och skicka in tillsammans med “Anmälningsblankett”. 
Är du/ ni under 18 år måste målsman skriva under och skicka in blanketten till adressen nedan, märk 
kuvertet ”Koreografitävling”. OBS! Vuxet sällskap är också välkommet att medfölja, meddela oss 
gärna om så är fallet.  
 
 
Namn på tävlande: _________________________ Namn på tävlingsbidrag:_______________ 
 
 
Adress:____________________________________________________________________________ 
 
Postadress:_________________________________________________________________________ 
 
Faktureringsadress för deltagaravgift på 150kr om annan än 
postadress:______________________________________________ 
 
 
Telefon:__________________________________                Mobil:_____________________________ 
 
E-post:___________________________________ 
 
Personnummer:____________________________ 
 
Har du behov av specialkost? __________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift om sökande är under 18 år:__________________________________________ 
 
Målsmans telefonnummer:___________________ 
 
 
OBS! Anmälan är bindande. Vi kan ta emot ett begränsat antal bidrag, det är därför viktigt att du 
meddelar oss i tid om du ej kan komma då det kan vara väntelista på att få vara med.  
 
Skriv ut blanketten och skicka den via post till: 
NorrlandsOperan 
Clara West 
Box 360  
901 08 Umeå 
 
E-post vid förfrågningar: clara.west@norrlandsoperan.se 


