KALENDER FÖR
DECEMBER
8/12
Är det dags för FÖDELSEDAGSFIKA!! Vi
har hetat Qultura i 1 år och detta ska vi
fira med buller och bång. Kom till
Krysset kl. 12.00- 14.30 och fira med oss!

12- 18/12
Qultura engagerar sig i MUSIKHJÄLPEN
och kommer ha en öppen scen på Clarion
hotell. Vill du engagera dig på annat vis,
som roddare eller ljudtekniker
exempelvis, så kan du anmäla det till
Jonna!

16/12
Har du kläder och prylar där hemma som
du har tröttnat på men tror att någon
annan kommer glädjas av? Då kommer
här en fantastisk möjlighet. Vi kommer
anordna LOPPIS I KRYSSET där alla
pengar går oavkortat till Musikhjälpens
insamling. Vill du vara med? Håll utkik på
facebook för mer info!

16-18/12
Musikhögskolan på Krämaren! Ta varje
chans du får att stötta Musikhjälpen och
anmäl dig till Olivia Lundberg eller
Linnea Bladh för att uppträda!

17/12
Rockhjälpen på kulturhuset

24/12
JULAFTON!!

Radio Campus
Vill du sända Podcasts i
Örebrostudenternas egna radiokanal?
Eller spela live under musikquizen på
timebeer? Eller få din musik spelad live på
Radio Campus? Anmäl ditt intresse till

klubbmastare.qultura@gmail.com

Vill du vara med och leda
Qulturas introduktion 2017?
Nu är det dags att nominera dig själv eller
någon annan till platsen som
introduktionsgeneral. Alla studenter kan
lämna nomineringar och alla studenter
kan nomineras, förutsatt att de studerar
vid Musikhögskolan. Nominering sker
genom att fylla i ett kort frågeformulär
och maila detta till
generalerna.qultura@gmail.com under
perioden 5-18 december. Mer info delas
via våra kanaler på sociala media.

SMASK
Terminen börjar lida mot sitt slut, och årets SMASKföreställning skrider allt närmre. Fortfarande är det
dock mycket kvar som ska göras innan bidragen är inne
och orkestern sätter igång att repa. Styrelsen vill
uppmana Dig som ännu inte hoppat på SMASK-tåget
att göra just det, och engagera Dig i något av de
områden som ännu står orörda. Vill Du kanske syssla
med PR, rekrytera orkester eller vara konferencier? Hör
av Dig till Melody Crichlow, årets SMASK-general,
eller fråga någon i Qulturas styrelse så skickar vi Dig
vidare till rätt person!

Entertainer på Kårhuset!
Spelar du i coverband, stråkensemble eller
jazztrio? Är du trubadur, dj, ljudtekniker eller
konferencier? Har du något annat koncept
som du tror kan passa bra på Kårhuset? Då
ska du ju självklart vara med i Qulturpoolens
portfolio så att arrangörer kan kontakta dig
ifall de vill ha underhållning på deras
evenemang (såsom sittningar, pub, mässor)
på Kåren.
Maila till ordforande.qultura@gmail.com
senast 6/1 och ha med följande info:

- Namn och gärna bild
- Kort beskrivning av det du/ni gör.
- Prisuppgifter
- Länk till ljudprov eller Youtubeklipp
- Framförhållning vid bokningar
Vi ses på Kåren!

Studentrepresentant i
Programråd vårterminen
2017?
Var med och påverka utvecklingen av
din utbildning genom att sitta med i det
nystartade programrådet!
Några gånger/termin får du
representera ditt program och diskutera
kursplaner, progression och önskemål
om programmet tillsammans med
programansvarig, lärarrepresentanter
och studievägledaren. Vid intresse,
kontakta:
ordforande.qultura@gmail.com
Följande platser ska fyllas:
Konstnärlig kandidat jazz och rock - 1
studentrepresentant
Konstnärlig kandidat kammarmusik - 1
studentrepresentant
Konstnärlig kandidat komposition - 1
studentrepresentant

PSST... En fågel viskade i mitt
öra att det vankas en egen
HEMSIDA för Qultura nästa
år!!!!

NI ÖNSKAS EN GOD JUL OCH ETT
FANTASTISKT NYTT ÅR!

Konstnärlig kandidat musikproduktion 1 studentrepresentant
Musiklärarprogrammet - 2
studentrepresentanter
Musikproduktion - 1
studentrepresentant
Teaterpedagog - 1 studentrepresentant
Masterprogrammet - 1
studentrepresentant

