
Tak for din henvendelse om at afholde et arrangement i Aarhus Domkirke
Vi beder dig om at udfylde denne ansøgningsformular præcist, så vi kan tage stilling til din 
anmodning bedst og hurtigst muligt. Du finder pdf’en Information om leje af Aarhus Domkirke 
på kirkens hjemmeside. Vi anbefaler, at du læser den igennem, før du udfylder denne ansøgningsformular.

  

   

   

           

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANSØGNINGSFORMULAR
ANSØGER
navn
adresse
telefon 
mail

søger herved om at

Dags dato

DATO 

DATO 

Er der behov for tid til opstilling (og nedtagning), prøve, rengøring o.a. angives dette herunder

Nærmere beskrivelse af arrangementet: programindhold, evt. links til medvirkende mv. 

Skal kirkerummet bruges                    uden udstyr og ekstra opstilling af nogen art                        med ekstra lyd, lys, podier, instrumenter,

                      eller opstilling af andet

Hvis kryds i sidste rubrik, så beskriv hvilke behov og ønsker der er for ekstra opstilling her:

Er der tale om et                    åbent arrangement med fri entré eller et                           åbent arrangement med betaling af entré

Hvis kryds i sidste rubrik, hvad er så entréprisen?

Er der ønske om medvirken af een af kirkens                        præster?                    organister?                   kor?

Har du tilføjelser til din ansøgning, er du meget velkommen til at skrive dem her

FORMÅL

                  Kl

Kl (til og fra)

LEJE (sæt x) LÅNE (sæt x) Aarhus Domkirke

Tryk på ”gem” og send den til os på aarhusdom.sogn@km.dk eller send med alm. post til Domkirkens kontor, 

Kannikegade 12, 8000 Aarhus C, ifm. koncertansøgninger beder vi dig om at skrive att. Koncertudvalget 

Du hører fra os snarest. 
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