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Missa inte vårt sista nyhetsbrev för 

våren, redan nu presenterar vi några 

unika aktiviteter inför hösten. 

Häng med oss!

Generationsmöten i centrum, Göteborg stad, vill 

skapa förutsättningar för jämlika möten över åldrar 

och förmedla den glädje och de möjligheter som 

uppstår när möten sker oavsett ålder där film och 

fotografi är ett verktyg. 

Häng med oss! Tillsammans gör vi 

film med Avenyn i centrum

After work med filmning

Fredagarna 8/10, 15/10, 22/10 

Klockan 15.00 - 17.00

Hur ser DU på Avenyn?
Vi vill ge fler möjlighet att dela med sig 

av sina berättelser. I denna aktivitet ges 

du tillfälle att lära dig utforska hur du 

kan göra det i dina redan befintliga 

verktyg, i din smartphone eller i-pad. 

Kom och träffa oss på Stadsbibliotekets 

nya generationsöveskridande

mötesplats Götaverkstan.

Fredagarna: 8/10, 15/10, 22/10 

Klockan 15.00-17.00

För dig som inte har egen i-pad, 

finns att låna.

Träffarna leds av proffessionella filmare.

Som avslutning samlas vi på 

Stadsbiblioteket 25 november och tittar 

på varandras filmer/foton. 

Vill du delta? 

Häng på och gör generationsmöten

tillsammans med oss!

Begränsat antal platser. Gratis men 

anmälan krävs, maila till:

generationsmoten@socialcentrum.

goteborg.se

mailto:generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se


Var med om något unikt, dansa Dansleden

med oss!
Är du i åldern 0-100 år och längtar efter att dansa, röra dig och 

samtidigt upptäcka nya platser i Göteborgs centrum, då har du nu 

chansen om att få vara med om något unikt!

Generationsmöten bjuder in dig att tillsammans med koreograf och 

danspedagog Elin Hermansson att under fyra söndagar besöka fyra 

olika platser som bjuder på allt ifrån inspirerande konstverk, fängslande 

historier, till vackra naturupplevelser. Varje plats bjuder upp till dans på 

sitt alldeles egna sätt.

Dansprojektet DANSLEDEN är ett utforskande i hur olika platser kan 

inspirera till rörelse, uttryck och gemenskap. Vad sker när vi 

TILLSAMMANS, oavsett ålder, får möjlighet att stanna upp och ta in vår 

omgivning genom vår sinnen och rörelser? 

DANSLEDEN är ett dansprojekt inom genren site-specific art, dvs 

platsspecifik konst. Begreppet är etablerat inom konst och kulturvärlden 

och innebär att konst, musik, dans skapas, utforskas på eller för en 

specifik plats.

Bjud med din son, dotter, kusin, farmor eller varför inte grannen på 

detta dansäventyr!! Ingen tidigare danserfarenhet krävs!

Projektledare: Elin Hermansson 

Start: Söndagen 26/9 därefter 3/10, 10/19, 17/10

klockan 13:00-14:30

Klädsel: Bekväm klädsel som är lätt att röra sig i 

Dansleden är för alla åldrar och är gratis, men anmälan 

krävs: generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se 

Övrig info: DANSLEDEN innehåller blandad terräng med begränsad 

framkomlighet på sina ställen. 

Generationsmöten i centrum, Göteborg stad, vill skapa förutsättningar 

för jämlika möten över åldrar och förmedla den glädje och de 

möjligheter som uppstår när möten sker oavsett ålder där dansens är 

ett verktyg. 
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Göteborg fyller 400 år 

den 4 juni 2021
Bli en del av firandet. 

Se direktsändningen under 

eftermiddagen och fira där du är! 

Det blir festligt, folkligt, högtidligt, 

göteborgskt och coronasäkert. 

Här hittar du det digitala 

jubileumspaketet 

https://www.goteborg2021.com/fira

-dar-du-ar/

Använd jubileumspaketet, eller 

delar av det, och planera för ett 

firande. 

Fira där du är, med jubileumsdans, 

jubileumslåt, teckenspråk, tutande 

och hurrarop, Göteborgsbakelse, 

Instagramfilter, vimplar, flaggor och 

historiska filmer om vår stad.

För mer information om planerna 

för 4 juni 2021 och om vägen fram 

till det stora jubileumsprogrammet 

2023, se gärna Jubileumsmötet för 

alla intressenter som sändes 22 

april 

https://vimeo.com/534832719/2e7

2985b35

VI TIPSAR OM

Tuta, plinga och hurra 

klockan 16.21 den 4 juni 

2021

Ge Göteborg fyra tut, 

pling, rop eller hurra den 

4 juni 2021 var du än 

befinner dig exakt 

klockan 16.21. Har du 

tillgång till exempelvis en 

flaggstång eller 

båtmast – bidra med en 

hyllning till 400-åringen 

och hissa flaggan eller 

flaggspelet där du 

befinner dig.

https://www.goteborg2021.com/fira-dar-du-ar/
https://vimeo.com/534832719/2e72985b35


Vi vill önska er alla 

en riktigt fin sommar!

Tack till er alla som deltagit och följt oss 

genom våra nyhetsbrev under terminen. 

På återseende efter sommaren. 

Drude och Lotta



Våra mediekanaler

Instagram

Generationsmöten i Göteborg 

instagram.com/generationsmotenigoteborg
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Generationsmöten i Göteborg 

facebook.com/generationsmoten
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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.

https://www.instagram.com/generationsmotenigoteborg/
https://www.facebook.com/generationsmoten
goteborg.se/generationsmoten
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