Minnesanteckningar från uppstartsmöte om Kulturveckan 2018
Måndag 12 mars kl. 18.00 i hörsalen, Vänersborgs bibliotek
Närvarande: Jenny Enkvist (Vänersborgs bibliotek), Thomas Johansson (dansutveckling), Ingemar
Lindberg (Vänersborgs filmstudio), Marianne Knutsson och Sven-Gunnar Lundberg (Dalslands Gille),
Lennart Lidbom och Mattias Lanhage (Equmenias musikkår), Cecilia Wahlgren (Studiefrämjandet),
Johanna Hallqvist (Folkuniversitetet), Anna-Lena Emdén (Galleri 3), Benny Östh (Vänersborgs
Idrottshistoriska förening), Mats Nilsson (Stadsmusikkåren Vänersborg), Malin Haglund
(verksamhetsledare kultur), Marie-Louise Olers (utvecklingsledare)
Kontaktuppgifter till de närvarande finns hos Malin Haglund.
Grundförutsättningar
Kulturveckan invigs på lördagen i vecka 43 (samma dag som Oktobermarknaden) och pågår till
söndagen vecka 44. Datumen är 27/10-4/11.
Övriga förutsättningar gällande lokaler, bidrag, marknadsföring, tidplan etc finns i lathunden som kan
laddas ner från www.vanersborg.se/kulturveckan.
Tema
Mötet beslutade att ha ”VÄXA” som tema och det är ett spännande tema som i likhet med ”Rörelse”
2017 inte heller upplevs som begränsande.
Programpunkter
Som vanligt gick vi laget runt för att berätta vad man planerar.
Kommunen
Biblioteket planerar ett heldagsevenemang lördag 27/10. Här kommer det finnas möjlighet för
Kulturveckans arrangörer att synas. Biblioteket blir invigningsarena även i år i samverkan med
Studiefrämjandet.
Kvartsbåtar i vänersborgska vatten – fotoutställning på Brålanda och Vargöns bibliotek
Thomas; Minna Krook Obs superviktigt 3- Stora bio
Ev tyst teater m riksteatern
Somaliska berättelser
Aurora Music kommer antagligen ha en festival under Kulturveckans andra hälft. De är sannolikt i
Folkets Hus.
Några Målare
De räknar med att ha vernissage på sin höstsalong under startlördagen för kulturveckan. Vi har även
tänkt oss att ha öppen ateljé under vissa tider i helgen och under veckan.
Studiefrämjandet
återkommer
Missionskyrkans Musikkår
Vill spela i centrum på invigningsdagen 27/10. Blir antagligen en konsert i Vbg kyrkan 28/10 också.

Dalslands Gille
Har sin traditionella och populära slöjddag 3/11 med hantverkare, kaffe och våfflor 10-14
Dans
Vbg Dance Festival kommer att arrangeras antingen 26/10-27/10 eller 28/10.? Den äger rum på Stora
biografen och i Musikens Hus, Vänerparken.
Galleri 3
Elin igen? Med framförhållningKommer att ha en utställning och vill gärna öppna upp lokalen för till
exempel besök av dansare. Vernissage Tema växande?
Vävstugeföreningen Skytteln
Vill vara med troligen med ett föredrag
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening
Har inte bestämt detaljer än. Ev. idrottscafé med utställning om tidigare olympiska spel med kultur
som delgrenar.
Stadsmusikkåren och Munay tisdag kvällen 19-21 kaffe
Filmstudion en av söndagarna öppen film 19.00
Vänersborgs museum Benny Ruus föredrag om Dalslands kanal 150

Extrapengar som bidrag för enstaka offentligt arrangemang. Vävföreningen föreläsning?
Övrigt
Förslag:
Musik i samband med valet och Bandy-VM 2019.
Mattema runda till olika restauranger.
Tattoo med Drum and pipe
Nyanlända som målgrupp
Förra året framfördes en allmän önskan om att nå de nyanlända i större utsträckning och att
möjliggöra resor in till Vänersborgs centrum. Det får stå kvar i år också. Föreningar som har en idé
om specifika arrangemang för denna målgrupp kan söka särskilda medel från den nya bidragspotten
”Mångfalds- och integrationsinitiativ”. Sådant stöd kan uppgå till max 10 000 SEK.
Glöm inte
Alla programpunkter ska anmälas via det digitala formuläret på Kulturveckans hemsida senast 27
april.
Nästa möte
Måndag 7 maj kl. 18.00 i hörsalen, Vänersborgs bibliotek
Anmäl dig senast 4/5 till malin.haglund@vanersborg.se.
Vid tangenterna: Marie-Louise Olers

