
Kære gæster og nominerede 
 

I er alle inviteret til årets Oscaruddeling. Overrækkelsen og den efterfølgende fest fin-
der sted d. 9/3 2018 på Kalundborg Gymnasium, hvor alle elever, nye som gamle, fami-

lie og personale er velkomne. I år vil festlighederne starte tidligere nemlig kl. 16.30 i 
Kalundborghallen med opførsel af les lanciers af skolens elever og med forældre, kæ-
rester og søskende som tilskuere. Herefter vil oscaruddelingen fortsætte på Kalund-
borg Gymnasium kl. 17.30, hvor alle nominerede film er repræsenteret i klasseloka-

lerne. Oversigt over nominerede film og deres placering kan ses på skærmene. 
 

Oscaruddelingsfesten koster 85 kr. pr. person, og prisen inkluderer underholdning i 
form af danseshow opført af de nominerede elever, indgangsbillet til selve festen på Ka-
lundborg Gymnasium, gourmet i ægte Oscar-stil og levende musik i alverdens genrer. 

 

Gamle elever, som ønsker at deltage i festlighederne, skal inden festen afholdes betale 
billetprisen på følgende kontonummer: 0516 - 0001016372 

Print/billede af betaling er nødvendigt for adgang til dette års Oscaruddeling. 
 

Efter den festlige middag lukkes adgangen til de nominerede klasser. Inden dette sker 
kl. 20.00, skal klasserne ryddes op. Oscaruddelingen slutter kl. 01.00, hvor både  

gæster og nominerede sendes videre til afterparty i Kalundborg Downtown. 
 

Dette års Oscaruddeling bærer præg af tidens flair for velgørenhed, og derfor vil årets 
overskud gå til fællesarrangementer på Kalundborg Gymnasium. Derfor skal alle drik-
kevarer købes fra de tre forskellige lounges, der sælger vin til maden, kulørte alkohol-

frie drinks og bobler til fejringen af Oscaren. 
 

Er du også spændt på, hvem der vinder årets kvindelige og mandlige hovedrolle samt 
årets duet, så kom til denne helt igennem glamourøse og fantastiske aften fuld af 

spænding, oscarvindere og glæde.  
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