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Världens längsta
bokbord - 22 år!

för tjugoandra året i rad

arrangerar Kulturfestivalen ”Världens längsta
bokbord” på Drottninggatan i Stockholm och det är nu
dags att anmäla sig till denna folkfest för boken. Bordet
dukas upp söndagen den 19 augusti.
Bokbordet ingår i stadens stora Kulturfestival som
i år äger rum den 13-19 augusti. Som tidigare år
arrangerar vi författarprogram i Centralbadets trädgård.
I år på temat Strindberg för att fira vår store författare.
Vi vill också locka stockholmarnas nyfikenhet och läslust.

NYTT FÖR I ÅR

Vi kommer för första gången att ha en egen sektion
med enbart sport- och idrottsböcker eftersom staden
firar att det är 100 år sedan Stockholm hade värdskapet för OS. På en liten scen i närheten kommer
författare att framträda och berätta om idrott, idrottsminnen och händelser som inspirerat.

Praktiska detaljer

Vad gäller de praktiska arrangemangen följer de samma
rutiner som vid tidigare tillfällen. Men för alla nytillkomna
bordsdeltagare repeterar vi: Bokbordet dukas upp utefter
Drottninggatan i två rader. Bordet börjar nere vid Jakobsgatan och fortsätter upp till Barnhusgatan och står dukat
kl 11.00-18.00. Som deltagare kan du komma från
kl 9.00 och har då genom brev fått dig ett kvarter tilldelat. Inom kvarteret ställer du upp ditt bord var du vill.

Jag vill delta i ”Världens längsta bokbord”
söndagen den 19 augusti 2012
1.500 kr inkl. moms (förlag/bokhandel/organisation m fl)

OBS! Borden kan endast hämtas vid tilldelad
bokstavsbeteckning och skall avregistreras av funktionär
som finns placerad vid upphämtningsstället för att inga
problem ska uppstå.

Deltagaravgift

Obligatoriskt för alla är en deltagaravgift, 1500 kr för förlag/
bokhandel, organisation med flera och 300 kr för enskild
person. Bordshyran är 200 kr per bord eller också kan
man välja markisbord (markis inklusive bord) för 750 kr.
Markisborden finns uppmonterade i respektive kvarter.
Stol kostar endast 30 kr.

anmälan senast 9 augusti

Vi registrerar din anmälan först när avgifterna
inbetalats. Vi vill ha din anmälan senast den 9 augusti.

Välkomna till en ny fest för boken!
Gunilla Berglund
Kulturförvaltningen/kommunikationsstaben
Tfn: 08-508 31 954, fax: 08-508 31 909
E-post: gunilla.berglund@stockholm.se

Ange namn/institution och antal bord/stolar/markiser med bord.
Anmälan är bindande och sänds till Kulturförvaltningen,
Kommunikationsstaben, Box 16113, 103 22 Stockholm,
senast den 9 augusti 2012. Det går också bra att maila in uppgifterna till ovanstående e-postadress. Faktura skickas efter att
anmälan har registrerats.
OBS! Arrangören förbehåller sig rätten att ej återbetala
deltagaravgifterna vid icke medverkan eller vid regn.
Märk kuvertet "Världens längsta bokbord".

Namn/institution:
300 kr inkl. moms (enskild person)

Adress:
Jag önskar beställa
antal bord à 200 kr
antal markisbord (markis inklusive bord) á 750 kr
antal stolar à 30 kr

Postadress:
Tel/e-post:

Pers.nr/Org.nr:

