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Hej!
I vårt förra nyhetsbrev presenterade vi boken Alma – en
kvinnohistoria. Tillsammans med författaren Eva
Martinsson lottade vi ut, inte bara ett, utan två exemplar.
Vinnarna blev klasserna Hohal 1-4 på Burgårdens
gymnasium via sin lärare Sanna Gröndahl. Roligt då
klasserna precis läst om kvinnohistoria, demokrati och
kvinnors rättigheter. Vår andra vinnare blev Eva
Eckerbrant, som också arbetar mycket med
demokratifrågor. Vi är så glada för var böckerna hamnat.

På gång med Generationsmöten
Månadens uppdrag, mera fotografi!
De flesta av oss har idag en telefon med
kamera att fotografera vår vardag med.
Under våren kommer vi ha fotouppdrag med
olika teman. Visa oss dina bilder
Med april månad är det efterlängtade ljuset tillbaka.
Fåglarna drillar och blomningen tar fart. Vi är många
som vill söka oss ut. Generationsmöten vill bidra till en
förbättrad hälsa, till meningsfullhet och glädje genom
framförallt samvaro. Därför hoppas vi att ni är många
som bidrar till månadens fotouppdrag:
VÅRTECKEN

Med månadens fotouppdrag kommer också
utlottning av ett par gåstavar.
Skicka in ditt bidrag senast den 16 april till
generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se

Vi drar en vinnare bland de inskickade
svaren.

goteborg.se/generationsmoten

VI TIPSAR …
Om Hälsolots
Från och med 31 mars börjar
Hälsolots med sina program så
som gruppträningspass
utomhus, avspänningsträning,
Starta Upp och
Barnvagnspromenaderna.
Håll er uppdaterade via
Hälsolots webbsida, kalendariet
och sociala medier.
https://www.halsolots.se/
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Välkommen att prova
på Landart
Lördag 15 maj kl 11-13
Samling vid Galleri
Konstepidemin
Konstempideminsväg 6
Land Art är en konstföreteelse med
bredd och har aldrig varit
en konströrelse i traditionell mening
utan det rör sig om ett konceptuellt
släktskap där landskap och konstverk är
oskiljaktigt sammankopplade. Konstverk
placeras inte i landskapet - utan
landskapet är utgångspunkten för deras
skapelse. Konstverken skapas ute i
naturen utifrån naturliga material såsom
jord, stenar, sand, grenar, stockar,
blommor, blad och vatten. Land Art
innebär att skapa konst ute i naturen
utifrån vad naturen har att ge. Man ser
verkligen naturen och platsens
möjligheter – och vad man kan göra
med den.
Britta Kleberg,som är etablerad
konstnär i Göteborg, kommer vägleda
deltagarna i denna workshop, med
fokus på att tillvarata och skapa
Landart tillsammans. Eftersom det är en
konst man lämnar kvar, handlar det
också om att släppa taget, att inte ta
hem, att inte visa upp … istället låter
man konsten vara kvar så att en
främling kan finna den i skogen – likt en
skatt.

goteborg.se/generationsmoten

Vill du delta?
Häng på och gör generationsmöten tillsammans
med oss!
Begränsat antal platser för att säkerställa din
säkerhet. Workshop med Landart är gratis men
anmälan krävs, maila till:
generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se

Läs mer om Britta Klebergs
konstnärsskap:
www.brittareser.blogspot.com
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Residens Röhsska
Röhsska Museet har fått den stora äran att ta emot
ISAPIS residensstipendiat, textilkonstnären Kiyoshi
Yamamoto. Yamamoto arbetar ämnesöverskridande
och har erfarenhet och hantverksskicklighet i sina val
av material. Med stor vana av att arbeta
processinriktat och interaktivt, tar han sig an samtida
samhällsaktuella ämnen med stor nyfikenhet. Med
insyn i maktstrukturer, frågor kring representation och
mänskliga beteenden arbetar Yamamoto nära den
enskilda människan.
Visionen med residenset är att stipendiaten utformar
innehållet och arbetar processinriktat i dialog med
publiken. På grund av smittläget är textilkonstnären
inte på plats i Göteborg, utan har helt ställt om till
digital närvaro via Röhsskas webb och social medier
och är alltså redan igång med projektet i sin studio i
norska Bergen. Trots restriktioner kommer residenset
att bli både färgstarkt och lekfullt, tillgängligt här,
sociala medier och fönsterskyltning på museet.
Vill du vara en aktiv deltagare i
Residens Röhsska?
Vill du delta i Residens Röhsskas första stipendiat
Kiyoshi Yamamoto skapandeprocess? Vi bjuder in till
ett samtal där Kiyoshi Yamamoto vill höra dina
erfarenheter och tankar kring Röhsska museet.
Genom dessa samtal är du med i Kiyoshis
skapandeprocess och framtagandet av berättelser
som avslutas med en fotografering i höst då du iklär
dig hans verk.
Anmäl dig redan nu. Yamamoto har påbörjat
projektet.
För mer information om Kiyoshi Yamamoto och
Residens Röhsska Kiyoshi Yamamoto var vänlig se
www.kiyoshiyamamoto.com och Residens Röhsska
Kiyoshi Yamamoto | Röhsska museet (rohsska.se)
För mer information kontakta:
vanja.hermelin@kultur.goteborg.se
telefon 031-3683161, 0761159070.
goteborg.se/generationsmoten

Vi vill se ditt minne på
födelsedagen den 4 juni!
Mitt Göteborg

Var med och fira Göteborg 400 år
Generationsmöten vill fira att Göteborgarnas Göteborg
fyller 400 år med en fotostafett.
Fotografera det som symboliserar ditt Göteborg. En
plats, en sak, en känsla, en historia, ett minne.
Skicka in din bild/bilder till oss senast den 1 juni så är
du med i våra social medier på självaste födelsedagen
4 juni.
Därefter sparar vi din bild och hoppas kunna visa upp
den i en utställning längre fram.
Bilder skickas in till:
generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se
OBS! Glöm inte skriva ditt namn och en kort beskrivning
av och om din bild.
Självklart äger du rätten till din bild och kan när som
helst välja ta bort den.

Om dataskyddsförordningen
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen, DSF.
Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad
Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar
personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och
korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Våra mediekanaler
Instagram
Generationsmöten i Göteborg
instagram.com/generationsmotenigoteborg
Facebook
Generationsmöten i Göteborg
facebook.com/generationsmoten
Enhetssida på goteborg.se
goteborg.se/generationsmoten
Podda
Är du sugen på att berätta något som berör dig.
Vi har en poddutrustning som går att låna.
Resultatet läggs upp på vår hemsida och
våra sociala medier.

Allt gott!
Drude och Lotta

