Minnesanteckningar möte Kulturveckan – programpunkter 2021
Onsdag 19 maj kl. 18.00 via Teams.
Närvarande: representanter för kultur och fritid: kultur-dans--konsthall-ung kultur, Equmeniakyrkans
musikkår, föreningen Norden, Galleri 3, Grupp av knoppar, Röda korset, Några målare, konstnären
Pernilla Eskilsson samt Elin Flognman, SPF seniorerna Lilla Paris, Studiefrämjandet Vänersborg,
Support group network, Vänersborgs konstgrafiska förening, Vänersborgs musikförening,
Vänersborgs släktforskare, Vänersborgs stadsmusikkår, Åttersruds bygdegårdsförening,
Cykelfrämjandet, Dalslands Gille, Studiefrämjandet Fyrbodal, Föreningsarkivet
Presentation av projektgruppen Kulturveckan
Projektgruppen består av Thomas Johansson, Katarina Stella och Marie-Louise Olers. De planerar och
förbereder fram till att Malin Haglund kommer tillbaka i mitten på augusti då hon tar över arbetet
framåt med en överlappande överlämning från projektgruppen. Marie-Louise har kvar sin roll.
Verksamhetschef Christer Glännestrand gör ett kort inspel och är glad att så många har anmält sig
till att delta på årets Kulturvecka. Vi hoppas alla på ett mer öppet samhälle i höst och han ser fram
emot att få uppleva konst och kultur på årets Kulturvecka.
Marie-Louise Olers går igenom programpunkterna som är 30 stycken i år.
Förutom detta smörgåsbord av utbud så sker även parallella event innan och under kulturveckan
som vi kan samverka med. Hållbarhetsveckan som är vecka 42 och avslutas på lördagen då vi
planerar invigningen av KV. Ljusfestivalen likaså som startar torsdagen den 21 till lördagen 23 okt.
Därmed finns det möjlighet att samverka med de olika festivalerna på olika sätt. Vbg stadsmusikkår
kommer att spela på Ljusfestivalen och KV:s invigning kan sammanflätas med Hållbarhetsveckans
”öppet hus” som håller hus på Folkets hus. I år föreslår projektgruppen att invigningen sker dagtid
och lämnar öppet för föreningarna att ge förslag till projektgruppen via Thomas Johansson
thomas.johansson@vanersborg.se om det finns förslag på festlig aktivitet. Han vidarebefordrar detta
sedan till Sandra Björkstrand som projektleder hållbarhetsveckan.
Projektgruppen ber samtliga att skicka in högupplösliga bilder samt en kort beskrivande text om
aktiviteten innan 6 september.
Nästa möte 31 augusti. Då hoppas vi att vi kan ses fysiskt men förbereder för digitalt.

Anteckningar: Katarina Stella

