Logga Funkisfestivalen i ett spektrum av färger.
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Funkisfestivalen kommer till Kalmar
Nu är det äntligen dags att ladda upp inför Kalmars första Funkisfestival –
anmäl dig senast den 30 september.
•
•
•

Älskar du att sjunga?
Har du alltid drömt om att stå på scen?
Tycker du om att göra roliga saker tillsammans med andra?

Då kanske Funkisfestivalen är något för dig!
Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för dig över 15 år som har

en funktionsnedsättning (inom LSS/SoL). Som deltagare och tävlande
kommer du att få stå på scen inför publik. Men du kommer givetvis att få stöd
och träning inför ditt framträdande.

Anmälan
•
•
•
•

NÄR - Lördagen den 12 februari 2022
VAR - UNIKs konserthall
VEM - För dig över 15 år som har en funktionsnedsättning och
bor i Kalmar kommun.
ANTAL - Begränsat antal, 15 deltagare, först till kvarn gäller.

Anmäl dig senast den 30 september via denna länk: Anmälan till
Funkisfestivalen i Kalmar 2022
Du kommer att få ett svar om du har fått en plats inom sju till tio dagar från
det att anmälan har stängt.

Bra att veta!
Det kommer finnas möjlighet att få med sig personal som man känner sedan
tidigare både vid förberedelser och uppträdande!
Funkisfestivalen är en sångtävling, likt Melodifestivalen som visas på TV varje
år. Du tävlar först med andra som bor, går i skola och jobbar i samma
kommun som du. Du behöver inte sjunga som Danny, Darin, Sabina, Agnes
eller någon annan stor artist för att delta. Det viktiga är att du tycker om att
sjunga och stå på scenen.
Funkisfestivalen kommer äntligen att arrangeras i Kalmar och lördagen den
12 februari 2022 är det dags för Kalmars egna deltävling!
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