
Välkomna! 
Uppstartsmöte Kulturveckan 2023
Tisdag 7 mars kl. 18.00- ca 20.00



Agenda
Förutsättning för årets Kulturvecka:
• Syfte
• Datum
• Lokalerna 
• Invigningen
• Tema
• Anmälan
• Extra stöd
• Tidplan
• Övrigt



Personalförstärkning

Jessica Lindskog
Arrangemangssamordnare

Kultur och fritidsförvaltning

Telefon: 0521-72 21 93

E-postadress: jessica.lindskog@vanersborg.se

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

mailto:jessica.lindskog@vanersborg.se


Presentationsrunda
Namn
Förening
Förväntningar på årets 
Kulturvecka?



Syfte
Synliggöra den lokala kulturverksamhet som kulturföreningar, 
studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar och övriga kulturaktörer 
bedriver runt om i kommunen. I uppdraget ligger också att visa på 
kultursektorns bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och 
kulturyttringar, samt rikta sig till olika målgrupper. 

Kulturveckan ska kännas angelägen för och vara tillgänglig för kommunens 
alla invånare.





Kulturveckan 2023
Vecka 43, måndag – söndag 23 - 29 oktober
Nya förutsättningar: från 16 dagar till 7 dagar

• Personella och ekonomiska resurser
• Publiken ska räcka till
• ”Färre men värre” kan också vara ett sätt att undvika krockar
• Ökad möjlighet till samverkan
• Mer koncentrerat, attraktivt program och lättare att marknadsföra 



Lokaler under Kulturveckan
Nya förutsättningar

• Folkets hus: Blå scenen och Festsalen (mån-fredag samt söndag)
• Vänersborgs bibliotek: HB, Vargön och Brålanda (Jenny)
• Vänersborgs museum (95 platser)
• Stora biografen
• Huvudnäsaulan 



Invigningen
Måndag 23 oktober klockan 18.00 på Vänersborgs huvudbibliotek

• Innehåll?
• Syfte
• Medverka på invigningen – bjud in era föreningsvänner



Tema
• Tidigare år: gemenskap, växa, tillsammans, lyskraft, livslust, rörelse
• 10 årsjubileum



Samverkan – goda exempel
Kultur- och fritidsförvaltningen

• Musik- och kulturskolan
• Vänersborgs bibliotek
• Barnkultur
• Invigningen

Andra föreningar 



Anmälan
• Öppnar idag – sista anmälningsdagen 15 maj 2023
• Digital anmälan – hamnar i diariet
• Vad gör jag om jag inte kan beskriva min programverksamhet?
• Affischer (max 20/förening)

Klicka här för att komma till anmälan: Anmälningsformulär Kulturveckan 
2023 |Vänersborgs kommun (vanersborg.se)

https://www.vanersborg.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturveckan/for-arrangorer/anmalningsformular-kulturveckan-2023
https://www.vanersborg.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturveckan/for-arrangorer/anmalningsformular-kulturveckan-2023


Extra stöd för kulturföreningarna
• De kultur- och bygdegårdsföreningar som beviljats riktat 

verksamhetsbidrag 2023, kan få ut 2 000 kr för sin medverkan. De betalas 
ut efter medverkan på minst ett av Kulturveckans möten, arrangemang 
under Kulturveckan samt redovisning av publiksiffror.

• Extra stöd för att kunna genomföra aktiviteten finns att söka, med ett 
maxbelopp om 5000 kr/förening. Det ansöker du om i den digitala 
anmälan, och beskriver hur pengarna ska användas.



Ny mötesstruktur
10 maj, 12 september, 6 december:

Kl. 18.00-19.00 Kulturföreningarnas ordförande- och kassörmöte

Kl. 19.00-20.00 Kulturveckans möten

Plats: auditoriet, Vänersborgs bibliotek
Obs! Föranmälan för att kunna beräkna kaffe och fika.



• 10 maj kl. 19.00-20.00 
Fortsatt arbete med samverkan, detaljplanering, anmälan och invigning av 
Kulturveckan

• 15 maj 
Sista dagen att anmäla programpunkt till Kulturveckan 2023 (digitalt)

• 9 september 
Sista dagen att skicka in text och bild till affisch 
(om du klickat i att du vill ha affisch!)

• 12 september kl. 19.00-20.00 
Presentation av programmet i sin helhet och marknadsföring

• 23-29 oktober Kulturveckan 2023. Invigning 23 okt kl 18.00 biblioteket
• 15 november 

Sista dagen att rapportera in publikantal till Marie-Louise Olers
• 6 december kl. 19.00-20.00 

Utvärdering



Kontakt

Jessica Lindskog
Arrangemangssamordnare

Kultur och fritidsförvaltning

Telefon: 0521-72 21 93

E-postadress: 
jessica.lindskog@vanersborg.se

Marie-Louise Olers

Utvecklingsledare

Kultur och fritidsförvaltning

Telefon: 0521-72 24 30

E-postadress: marie-
louise.olers@vanersborg.se

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Malin Haglund

Enhetschef allmän kultur

Kultur och fritidsförvaltning

Telefon: 0521-72 14 08

E-postadress: malin.haglund@vanersborg.se

Nästa möte

10 maj kl. 19.00-20.00
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