Kulturveckan för alla
21–27 november 2022
Välkommen att arrangera aktiviteter under Kulturveckan för alla 21–27 november 2022.
En vecka fylld av kulturupplevelser för, med och av personer med funktionsnedsättningar.
Senast måndag 19 september behöver vi få in anmälningarna om aktiviteter.

Tema Återbruk
Årets tema är Återbruk. Ett kreativt tema som
uppmuntrar till att använda gammalt material
för att skapa något nytt – en viktig aspekt av
hållbarhet. Temat kan samtidigt tolkas i en vidare
bemärkelse. Kanske kulturaktiviteter som utgår
från äldre sånger/sagor/danser etc. men på ett nytt
sätt?
Nyckelord: återbruk, upcykling, återanvändning,
dela, cirkularitet, hållbarhet, remake, klimat m.m.
Det är inte ett krav att knyta an till temat, men
roligt om ni gör det. Det finns förstås utrymme att
vara kreativ i tolkningen så att temat kan passa alla
som vill vara med.
Att tänka på
Aktiviteterna under Kulturveckan ska vara
lättillgängliga. Se över informationen,
det personliga bemötandet, den fysiska
tillgängligheten och era tekniska hjälpmedel
kring arrangemanget.

Anmäl er aktivitet
Anmäl en aktivitet som er verksamhet vill erbjuda
under Kulturveckan för alla genom att fylla i
blanketten och skicka in den till oss. Uppgifterna
kommer att användas i det gemensamma
programmet för Kulturveckan.
Stort tack för att ni bidrar till en intressant och
inspirerande Kulturvecka för alla!
Arrangörer
Upplevelseförvaltningen i samarbete med
representanter från Omnia daglig verksamhet,
FUB, Enögla särskola, Bergvretensärskola
Gymnasiesärskolan och Korttidstillsynen.

Vänliga hälsningar
Lovisa Klint, kultursekreterare
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Anmälan aktivitet/arrangemang:
Rubrik:

Önskat datum och tid:

Beskrivning av aktivitetens innehåll:

Antal tillfällen:

Adress lokalen:

Krävs föranmälan? Ange e-post och/eller telefonnummer:
Tillgänglighet (exempelvis handikapptoalett / hörslinga / rullstol / tolk):

•

Kom ihåg att skicka med en högupplöst bild samt fotografens namn.

Kontaktuppgifter till arrangören:
Arrangör:

Telefon:

Namn:

E-post:

•
•
•
•
•

Information:
Kulturveckan för alla pågår 21–27 november 2022.
Årets tema är Återbruk.
Vi kontaktar dig för att stämma av aktiviteten. Datum och tid kan behöva justeras för att
skapa ett balanserat program och undvika för många aktiviteter samma dag.
Det går även bra att arrangera aktiviteter som infaller i anslutning till vecka 47.
Sista anmälningsdag är måndag 19 september 2022.

Skicka blanketten till Lovisa Klint och hör gärna av dig om du har frågor:
Lovisa Klint, kultursekreterare
e-post: lovisa.klint@enkoping.se
telefon: 0171-62 57 86
Postadress
Upplevelseförvaltningen
Enköpings kommun
Box 909
745 25 Enköping

Besöksadress
Ågatan 29

Telefon växel
0171-62 50 00

Org nr
212000-0282

E-post
kultur@enkoping.se

Postgiro
707 27 - 3

