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Intresseanmälan i Vallentunas 
deltävling inför Funkisfestivalen 2022 
Lördagen den 13 november 2021 på Vallentuna Teater. 
 
 
Jag heter: 
 
______________________________________________________ 
 
 
Min kontaktperson heter: 
 
______________________________________________________ 
 
 
E-post till mig och/eller min kontaktperson: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Telefonnummer till mig och/eller min kontaktperson: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
Jag anmäler mitt intresse att vara: 
 
Tävlande artist        En del av Scengruppen  
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För tävlande artister 
 
Förslag på låt att tävla med: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Kapellmästare Dicken kommer att gå igenom låten och eventuellt påverka valet. 
Tillsammans hittar vi en låt som passar dig och orkestern. 
 

För Scengruppen 
 
Under festivalen skulle jag vilja ha denna uppgift: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

Förslag på uppgifter är till exempel att vara konferencier, vara med i shownumret 

på scenen, hjälpa till att förbereda teatern, göra scenografi, vara publikvärd eller 

sköta någon teknisk utrustning. 
 

Var lämnar jag blanketten? 
 
Blanketten lämnar du senast den 5 september 2021 till personalen på Klubb Cosmos, 
tisdagar kl. 16-21 (fritidsgården Mega, Gymnasievägen 5). Alternativt mejlar du den 
till: anette.fahlcrantz@vallentuna.se 
 
Begränsat med platser till deltävlingen! Först till kvarn gäller! 
 
 
 
______________________________________________________________ 

Information om behandling av personuppgifter 

Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med 

oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. 

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats www.vallentuna.se/personuppgifter. 

Där beskriver vi dina rättigheter och hur nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
 

https://www.vallentuna.se/sv/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/Vallentuna-kommuns-hantering-av-personuppgifter/
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