
Generationsmöten i centrum
Socialförvaltning Centrum

goteborg.se/generationsmoten

Samverkanspartners 
Tillsammansfestivalen
I samverkan med stadens kulturarenor lyser 
vi för några dagar upp novembermörkret 
med ett festivalprogram fyllt av 
kulturupplevelser, kreativt skapande, 
delaktighet, nya kunskaper, gemenskap och 
glädje.

Inför kommande festival önskar vi att arbeta 
ännu mer strategiskt stadsövergripande, 
med ambitionen att festivalplatser ska 
återfinnas i samtliga stadsområden.

Festivalen är också aktör i Göteborg och 
Co:s Hela staden-projekt som syftar till att 
skapa delaktighet och engagemang för 
Göteborgs 400-årsjubileum. Detta görs 
genom att arbeta med några av Göteborgs 
stads förvaltningar och utifrån ett 
allåldersperspektiv. Temat för fokusår 2022 
och 2023 är HÄLSA.

Nu undrar vi om du/ni på något sätt 
skulle vilja delta?
Vi tänker att det finns många nya sätt som 
vi som festivalkreatörer kan verka på: Det 
ena är att vi kommer genom Higab kunna 
erbjuda Rikssalen i Kronhuset, som en  
Pop-up arena. 

 » Där kan till exempel ett museum  
tillsammans med en någon annan av sta-
dens mötesplatser samverka i ett gemen-
samt program. 

 » En kulturarena kan bjuda in till program 
för att på en annan plats möta nya framti-
da besökare. 

 » Att använda Rikssalen som mötesplats 
för flera gemensamma aktiviteter under 
en dag.

Det andra är att syftet med festivalen 
och Hela staden projektet, är att lyfta och 
inspirera till att det sker arrangemang i alla 
delar av staden. Du kan vara privatperson 
med idé, arbeta inom den kommunala 

Hej!
Generationsmöten i centrum arrangerar Tillsammansfestivalen.  
En kulturfestival utan ålder. Årets festival går av stapeln  
10-13 november.
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sektorn, eller driva en egen verksamhet, vi 
önskar att du bidrar till att öppna nya dörrar 
för medborgarna.

Vår roll är att samordna, se möjligheter, 
stötta, hitta lösningar för att göra ett 
intressant programutbud. Det viktiga är 
att innehållet i programmet ska väcka 
nyfikenhet oavsett hur gammal du är.

Du har idéerna eller kanske inte, men du 
har viljan. Hör av dig så vi kan samtala och 
mötas kring dina tankar. Du kanske vet 
någon som festivalen skulle ”passa”? Skicka 
gärna vidare.

Låt dig inspireras av Programbladet från 
november 2021 samt de två filmer vi 
tagit fram för att sprida information om 
Tillsammansfestivalen. Det finns en kort  
(45 sek) och en långversion (2 min).

Allt material hittar du genom att scanna 
QR-koden nedan eller på vår webbplats: 
goteborg.se/tillsammansfestivalen 

Samverkanspartners 
Tillsammansfestivalen
Den första Tillsammansfestivalen gick 
av stapeln november 2021 och de 
samverkanspartner vi skapade festivalen 
med var:

 » Göteborgs Konstmuseum 

 » Naturhistoriska museet

 » Röhsska museet

 » Sjöfartsmuseet Akvariet

 » Göteborgs Stadsbibliotek – Götaplatsen

 » Göteborgs Stadsmuseum 

 » Världskulturmuseet

 » Higab 

 » Göteborg och Co


