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Næstved den 17. marts 2020

Vedr.: Udsættelse af afholdelse af Kunst med Sjæl 2020
Situationen vedrørende corona-virussen udvikler sig konstant. Omfanget af virussens konsekvenser
forværres nærmest time for time, og der er opfordringer fra de danske myndigheder, herunder den
danske statsminister om, at vi alle skal tage situationen meget alvorlig.
Der er nye forholdsregler omkring kollektiv trafik, flytrafik, antal af personer samlet på samme
sted, beskyttelse af de personer, som er mest udsatte og i størst risiko for komplikationer eller dødsfald, hvis de smittes. Disse forholdsregler tager vi yderst seriøst, særligt når vores kunstmesse samler mange udsatte personer, der kan have en forhøjet risiko for at blive syge af at blive smittet med
corona-virussen.
Ude i verden tager de endnu skrappere midler i brug, f.eks. ved at bede folk om at blive hjemme,
hvis det ikke er absolut nødvendigt at komme ud. Det påvirker naturligvis også vores deltagelse fra
udlandet, som kan risikere ikke at kunne deltage i kunstmessen.
Næstved Kulturforening følger stadig de danske myndigheders anvisninger og på denne baggrund
har vi truffet en beslutning om, at kunstmessen Kunst med Sjæl udsættes fra den 25. og 26. april
2020 til den 26 og 27. september 2020.
Næstved Kulturforening har fået mulighed at afholde kunstmessen på dette tidspunkt efter aftale
med vores samarbejdspartner, Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Vi kontakter alle de medvirkende parter hver især.
Hvad betyder dette for dig?
Kunstmessen afholdes som hidtidig planlagt med samme budget og tidsplan, blot andre datoer i år.
Du vil modtage vores materiale vedrørende messen senere på et senere tidspunkt.
Hvad skal du foretage dig?
Hvis du skulle have nogle spørgsmål eller kommentarer til vores beslutning, er du velkommen til at
kontakte os. Hvis ikke, skal du ikke foretage dig nærmere.
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