1. juni 2017
Kære alle!

KUKS INTERNATIONAL GALA FESTIVAL OF NATIONAL FARE
KUKS inviterer os atter til at deltage i dette års K.U.K.S. International Gala Festival of National Fare
på Københavns Rådhus fredag den 27. oktober kl. 19:30.
Traditionen tro, vil aftenen byde på en righoldig variation af mad og drikke fra alle dele af verden,
underholdning i topklasser, lotteri og muligheden for at møde alverdens mennesker.

Københavns Rådhus stiller endnu engang den flotte Rådhushal til disposition for K.U.K.S., og
præsidiet forventer at kunne fylde salen med masser af glade og fornøjelige mennesker. Som
medlemmer af Dansk-Østrigsk Selskab er I selvskrevne til at deltage i denne store gallafest, og I er
velkomne til at invitere gæster med.
Komitéen for K.U.K.S. har igen i år besluttet at give et såkaldt ”Early-Bird” tilbud til vores forenings
medlemmer. Hvis I derfor sender jeres bestilling til undertegnede, så den er fremme inden mandag
den 3. juli vil administrationsprisen pr. adgangskort i år være 100 kr. – Efter denne dato vil prisen
være 125 kr. pr. adgangskort (altså ingen ”Early-Bird”).
Som det var tilfældet i 2015 kan I stadig bestille adgangskort i resten af juli måned, i august og indtil
den 7. september. Så hvis I ikke lige nu kan tage stilling til, om I vil deltage, er der altså god mulighed
for at nå det senere. Men vær opmærksom på prisen.
Da K.U.K.S. forlanger betaling, samtidig med, at DØS afgiver bestillingerne, må vi bede jer om, at I
indbetaler til os, samtidig med, at I sender jeres bestilling. For at gøre det så enkelt som muligt for
alle parter vil indbetalingen gælde som tilmelding.
Betaling bedes foretaget på foreningens konto i Nordea: reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536,
mærket KUKS 17, afsendernavn og antal adgangskort. Til administration og porto må vi beregne
kr. 10 pr. forsendelse, hvilket beløb vi må bede jer lægge oven i beløbet for jeres adgangskort.
K.U.K.S. har meddelt, at samtlige tilmeldinger samles sammen, så adgangskortene vil blive udsendt
samlet til de respektive foreninger i begyndelsen af oktober. Vi fra Dansk-Østrigsk Selskab vil
umiddelbart derefter sende adgangskortene til jeres postadresse.
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