
Generationsmöten i centrum

Tillsammansfestivalen 
10–13 november  2022

goteborg.se



Några ord från 
arrangörerna
Generationsmöten i centrum

Tillsammansfestivalen har ambitionen 
att bli en årlig återkommande möjlighet 
för människor, oavsett vem man är eller 
hur gammal man är, att träffas genom 
gemenskap, nyfikenhet och intresse.

Vi som arrangerar är Generationsmöten 
i centrum, en verksamhet inom Social
förvaltning Centrum. Vi utgår från 
ett allåldersperspektiv och arbetar för 
att möjliggöra jämlika möten mellan 
människor utan åldersgränser, som 
ett sätt att öka tilliten till varandra i 
samhället. Vår övertygelse är att olika 
erfarenheter och kompetenser bidrar  
till ökad förståelse för varandra. Alla  
mår bra av att känna sig behövda.  
Möten genom oss sker på olika sätt.  
Ett exempel kan vara som volontär inom 
skolvärlden men andra sätt är att uppleva 
konst och kultur tillsammans. Vi kan 
alla omfamna och ta till oss att kultur är 
bra för själen, hjärnan och hälsan. Den 
bygger broar och stärka gemenskapen 
mellan människor.

I samarbete med några av stadens 
kulturbärare, så som museer, föreningar, 
bibliotek, kulturhus, Higab och AgeCap, 
har vi komponerat ett programutbud 
som ska få dig som besökare att känna 

dig välkomnad och inbjuden utan att 
behöva fundera om innehållet passar din 
målgrupp, dig som person eller din ålder. 
Vi önskar också att du som besökare 
kommer finna nya kulturupplevelser som 
skapar nyfikenhet och glädje för dig att 
lära mer, där du får dela upplevelser med 
både gamla och nya bekantskaper.

Kulturfestivalen invigs torsdagen den 
10 november med att Socialförvaltning 
Centrums ordförande Nina Miskovsky  
invigningstalar. Därefter följer ett  
dignande programinnehåll med  
aktiviteter som bjuder in till årets tema; 
Hälsa. Tillsammansfestivalen är en del 
av Göteborgs Stads 400årsjubileum och 
genomförs för andra året. 

Under invigningsprogrammet 2021 
skapades mosaiktavlor tillsammans med 
Mosaikfabriken i Kronhusets Rikssal. 
Den mosaiken är nu uppsatt vid  
Wieselgrensplatsens hållplats.  
Ett avtryck in i framtiden. 

Vi ses!

Programansvariga 
Lotta och Drude 
Generationsmöten i centrum

Generationsmöten 
i centrum
I Göteborg Stad centrum möjliggör vi möten mellan alla åldrar. 
Syftet är att överbygga avståndet mellan generationer där man 
får del av varandras kompetenser. Det är möten som ömsesidigt 
berikar och är utvecklande.

Följ Generationsmöten i centrum på facebook, på instagram  
och på vår hemsida: 

https://www.facebook.com/generationsmoten/

https://www.instagram.com/generationsmoten_i_centrum/

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ 
generationsmoten-i-centrum/tillsammansfestivalen

https://www.facebook.com/generationsmoten/
https://www.instagram.com/generationsmoten_i_centrum/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ generationsmoten-i-centrum/tillsammansfestivalen
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/ generationsmoten-i-centrum/tillsammansfestivalen
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Kontaktuppgifter
Axelhuset
Axel Dahlströmstorg 3
Telefon: 031-366 04 00

Frölunda Kulturhus
Valthornsgatan 13
Telefon: 031-366 27 20

Göteborg 
Konstmuseum
Götaplatsen 6
Telefon: 031-368 36 48

Göteborgs 
Naturhistoriska 
museum
Museivägen 10
Telefon: 010-441 44 00

Kronhuset
Kronhusgatan 1D 
Telefon: 031-368 40 00

Mötesplats-kulturhus 
Landala 
Telefon: 031-365 78 68,  
031-365 78 31 eller  
031-365 76 90

Mötesplats Verket
Lilla Stampgatan 1A
Telefon: 031-365 78 68  
eller 031-365 76 90

Röhsska Museet
Vasagatan 39
Telefon: 031-368 31 50

Stadsbiblioteket
Götaplatsen 3
Telefon: 031-368 34 00

Världskulturmuseet
Södra vägen 54
Telefon: 010-456 11 79

Kulturhuset Blå 
Stället
Telefon: 031-365 17 00

I samverkan med många fler. 

Programansvariga
Drude Björningstad  
Quiñone 
E-post: drude.bjorningstad.
quinones@socialcentrum.
goteborg.se 
Telefon: 072-855 31 91

Lotta Lord 
E-post: lotta.lord@ 
socialcentrum.goteborg.se 
Telefon: 031-365 72 78
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Hela programmet hittar du även på webben genom att  
gå in på www.goteborg.se, sök på tillsammansfestivalen

Covid-19
Vi förhåller oss till rådande rekommendationer.
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Program
torsdag

10 nov
13.00

Workshop: 
Trummor och dans med Edo Bumba!
Mötesplats-kulturhus Landala 
Klockan 13–15

Kom och berusa dig själv i en rytmisk glädjestund under 
ledning av Edo Bumba, genom uppvärmning, rytmik,  
dans och trumspel. 

Del 1: uppvärmning och dans.  
Del 2: prova på att spela trummor. 

Föranmälan till ett eller båda tillfällena: 
031-365 78 68, 031-365 78 31 eller 031-365 76 90.

10 nov
14.00

Disco-pingis för alla åldrar! 
Axelhuset, A-salen 
Klockan 14–16

Ta med din kompis, mormor, granne eller vem du vill  
och utmana dem i pingis till discoljus och discomusik! 
Vi bjuder på nypoppade popcorn. Ingen föranmälan. 
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10 nov
18.00

Invigning av Tillsammansfestivalen
Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen 
Klockan 18 

Invigningstal av Nina Miskovsky,  
Socialförvaltning Centrums nämndordförande. 

10 nov
18.10

Rör på kroppen i höstmörkret
Göteborgs Stadsbibliotek, Trappscenen 
Klockan 18.10

När vintern lägger sig över landet känns det många gånger 
svårt för gammal som ung att hitta inspiration till att röra 
på sig. Vi bjuder in Elin Annwall från Generation Pep och 
Emma V. Larsson, författare till vandringsboken Till fots, 
för att inspirera till fysisk aktivitet under det mörka halvåret. 
Generation Pep, som startades av Kronprinsparet, arbetar 
med att sprida kunskap om vikten av fysisk aktivitet för  
barn och unga.

Elin Annwall berättar om deras arbete första halvtimmen av 
programmet, därefter tar Emma V. Larsson vid för att ge oss 
hennes bästa vandringstips från boken Till fots. 

Emma V Larsson (TV), foto: Stefan Tell, Elin Anwall (TH) foto: Benjamin Hailemariam

9
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10 nov
19.00

Höstsalongen 2022 – Vernissage
Stadsbiblioteket Götaplatsen 
Klockan 19: Minimalism

Har ålder någon betydelse i hur vi betraktar en bild?  
Har ålder någon betydelse för vilken teknik vi använder 
när vi fotograferar? Vem har rätten att kalla sig fotograf ?

För andra året genomför Generationsmöten i samarbete 
med Stadsbiblioteket Höstsalongen. Information om 
Höstsalongen har gått ut i olika kanaler med inbjudan  
att för vem som helst skicka in ett bidrag. Årets tema  
är minimalism. 

Ett minimalistiskt foto kännetecknas bland annat av  
en stark komposition, enstaka bildelement, enhetlig  
bakgrund, en inte helt utnyttjad bildyta (så kallat  
negativt utrymme). Bilden kan innehålla ett enstaka 
föremål, färg, textur eller färg. Klarhet och enkelhet 
kännetecknar bland annat ett foto i minimalistisk stil. 
Generationsmöten ser fotografi som ett verktyg att skapa 
möten mellan generationer.

Monica Wennblom, initiativtagare, presenterar och 
välkomnar till vernissage.

Foto: Mostphotos
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11 nov
11.30

Babydisco
Världskulturmuseet 
Klockan 11.30–12

Alla små och stora  kom och dansa! Hoppa, dansa, gör vad 
du vill, men stå inte still! DJ Mimus levererar låtar som alla 
kan dansa till. För barn 02 år och deras vuxna.

11 nov
12.30

Tillsammans-collage
Frölunda Kulturhus, Lilla Salen
Klockan 12.30–15.30 

Skapa Tillsammans: Kom och gör ett gemensamt 
collage och/eller tillsammansporträtt med oss på 
Frölunda Kulturhus. Dropin. Alla är välkomna!

11 nov
13.00

Allsång i Kafé Kultan
Frölunda Kulturhus 
Klockan 13–14

Att sjunga är bra för både kropp och knopp. Att sjunga  
tillsammans med andra är ännu bättre! Musik i Sydväst 
bjuder in till allsång i kaféet på Frölunda Kulturhus.  
Det blir välkända sånger för dig 0100+ år.

10
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11 nov
13.00

Att tänka om. Vad är design? 
Röhsska museet 
Klockan 13–14 

I arbetet med att ta fram en ny designhistorisk utställning, 
utforskar vi olika teman och föremål tillsammans i Röhsskas 
Idélabb. Den här fredagen berättar Louise Brännström, 
intendent för pedagogik, mer om labbet och tillsammans tar 
vi oss an temat Att tänka om – om innovation. 

Under perioden 2022–2024 arbetar vi med att skapa en ny 
basutställning som tar avstamp i frågan ”Vad är design?”.  
I den kommer unikt konsthantverk och mode visas till
sammans med serietillverkade designföremål från de senaste 
200 åren. Hör Louise Brännström, Intendent pedagogik  
berätta mer om hur museet arbetar med att få in fler perspek
tiv, röster och erfarenheter i den kommande utställningen.   

Inför ditt besök
Det är begränsat antal platser till föreläsningen, 
ingen föranmälan krävs. Programmet  
sker i samarbete med Generationsmöten  
Tillsammansfestivalen.

Pris: ingår i entréavgiften 

Plats: Studion, Röhsska museet  

Koncept: Fredag på museet  

Röhsskas idélabb, foto: Ina Winther Åshaug.  

8
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11 nov
13.00

Psykisk livräddning 
Mötesplats Verket 
Klockan 13–15

Vill du veta mer om hur du kan vara ett medmänskligt  
stöd till någon som inte mår bra och har tappat 
livsviljan? Linda Flood från föreningen SPIV berättar 
om hur vi kan skapa en större trygghet kring ämnet 
självmord utifrån aktuell och grundläggande kunskap 
inom suicidprevention. 

Utbildare – Psykisk livräddning för allmänhet  
och unga. 

18

Foto: Hans Wretling, Higab

Vi bjuder 
upp till dans 
i Kronhusets  
Rikssal
Inga förkunskaper, inga krav  
– alla kan vara med!

7
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11 nov
11.45

20

5
Invigningsdans med Zumba
Kronhusets Rikssal 
Klockan 11.45 

Dansa Zumba med ledning av Socialförvaltning 
Centrums nämndordförande Nina Miskovsky,  
licensierad Zumbainstruktör och den som  
introducerade Zumban i Sverige. 

11 nov
12.15

5
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Lunchbeat
Kronhusets Rikssal 
Klockan 11.45 

Lunch Beat är ett roligt koncept som bjuder in 
dig att dansa på din lunch. Dj E1000 har laddat 
skivspelaren. Kom som du är, så länge det passar dig. 
Lyssna, titta, dansa! 
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Silent disco
Ta chansen att testa det internationella konceptet 
som nu växer sig allt större också i Sverige!

Kronhusets Rikssal 
Klockan 13.15 

Med konceptet Silent Disco dansar du med LED 
hörlurar, bestämmer volymen själv och switchar också  
mellan tre olika musikkanaler. LEDfärgen på hörluren 
 blå, röd eller grön  indikerar vilken kanal man lyssnar 
på, vilket gör att du dessutom ser vad alla andra lyssnar på. 
Detta gör eventet väldigt socialt och interaktivt. Vill man 
sedan prata med någon mitt på dansgolvet, så tar man bara 
av sig hörluren och konverserar i normal samtalston. Man 
slipper skrika till varandra. Den höga volymen är ju bara 
i hörlurarna! Låter det märkligt? Testa och du kommer 
förstå, att det är allt annat än det! 

11 nov
13.15

5
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11 nov
14.00

Rörelse i konsten  
– föreläsning med Freja Holmberg  
från Göteborg Konstmuseum
Kronhusets Rikssal 
Klockan 14

Att förmedla rörelse genom stillastående avbildning är inte 
en lätt uppgift. Ändå har vi människor sedan vi påbörjade 
vår ambition att nedteckna omvärlden gjort försök att fånga 
rörelser. Genom poser, hjälpande symboler och avancerad 
teoribildning har konstnärer skapat verk med framåt
skridande motiv som frustande hästar, springande jägare  
och motoriserade maskiner. I denna föreläsning tittar vi 
närmre på hur rörelse kan avbildas på olika sätt i konsten.

Freja Holmberg, intendent för pedagogik på  
Göteborgs konstmuseum

Målning: Anders Zorn

5
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11 nov
15.15

Sanningen jag svär
Kronhusets Rikssal 
Klockan 15.15  

Vem har tolkningsföreträde om vad som är sant och hur kan 
det ta sig i uttryck? 

År 2020 erkände språkrådet att cancelkultur var ett ord  
som tagit sig in i det svenska språket. Detta som en följd  
av möjligheten att på nätet kunna ta avstånd ifrån 
åsiktsmotståndare.

Dansaren och koreografen Elnaz Paiamani bjuder in dig till 
en av hennes generations svåraste personliga utmaningar 
idag; hur vi förhåller oss till information och när vi bildat oss en 
uppfattning, vad det gör med oss. Vi befinner oss i en värld där 
ens egna Googlesökresultat skiljer sig från grannens. Vi kan 
idag avfölja, öppet hänga ut och bojkotta åsiktsmotståndare. 
Vem är det som har rätt och vad blir konsekvensen?

Scenkonstverket gestaltas i tidsenlig form, genom hiphop
kulturens flera uttryck med tyngden i stilen locking.

Dansen rotar sig i följsamhet till musikens gung men  
samtidigt med en skarphet som kontrast. Göteborgsbaserade 
Elnaz Paiamani debuterar med detta verk och tar med sig 
den fusion hon består av. En danskonstnär som verkar i det 
breda spektrumet mellan underground och kommersiell, 
precis som de afroamerikanska och karibiska dansstilar hon 
fördjupat sig i.

Verket har skapats med stöd av Förvaltningen för  
kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Stora Teatern.

5
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11 nov
15.45

Dance Remainings utanför Kronhuset
Pop-up, Kronhuset gårdsplan 
Klockan 15.45–16

Ta del av ett kort dansinslag in i dansens värld tillsammans 
med oss. Dans bär på många hemligheter och i rörelsen 
finns svaren på många av mänskliga dilemman. I dansen kan 
man dela med sig av livets mysterium och svaren kanske 
ligger hos betraktaren. 

Dance Remainings är en ideell förening verksamma inom 
konstnärlig dans och performance. Föreningen är baserad 
i Göteborg med de konstnärliga ledarna Jonny Berg och 
Sebastian Ruiz. De skapar verk för scen, platsspecifikt  
och film, arrangerar dansevent och driver community
baserade projekt. 

Under Tillsammansfestivalen visas också dansfilmen  
Vi är broar / We are bridges.  Sjutton danskonstnärer var  
de sista civila personerna att beträda Götaälvbron i  
Göteborg innan rivningsarbetet påbörjades. Dansfilmen  
är ett ceremoniellt verk där vi säger adjö till det gamla och 
välkomnar det nya.  

Foto: David Relan 27
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11 nov
16.00

5
Den passionerade Tangon
Kronhuset Rikssal 
Klockan 16–18

Tango är så många saker samtidigt: Passion, melankoli,  
glädje, smärta, mindfulness. Krafter vi inte kan styra och 
krafter vi inte kan förstå. 

Vad händer när olika Tango möts? Lyssna, titta och kanske 
provapå att dansa till både finsk och argentinsk Tango,  
vi bjuder in till både uppvisning och workshop. 

Saanko Luvan Seuratanssijat, fritt översatt Får Jag 
Lov Sällskapsdanserna, är en ideell dansförening som lär ut 
framför allt finska sällskapsdanser men även andra danser till 
exempel Salsa, Rumba, Swingfox, Chacha, Masurka, Polkka 
och Linedans.  

Dagens uppvisning börjar med Männens Tango. Männens 
Tango visar Tangons historia hur den började i Buenos Aires 
immigrantkvarter. Männen övar först dans för sig själva 
innan de törs dansa med kvinnorna. I den andra delen  
Smärtans Tango visas. Finsk Tango med känslor i all dess 
dramatik.  Kärlek och glädje, smärta och djup sorg.            

Vill du dansa mera? Föreningens lokal finns på  
Färgfabriksgatan 9 nära Backaplan på Hisingen. 

The Alan Haksten Ensamble är en neotangokvartett  
baserad i Göteborg bildad av musiker från Argentina, 
Sverige och Finland.  Repertoaren består huvudsakligen av 
Hakstens egna verk. Tango Argentino är en dans med stor 
tradition och historia. 

Vill du lära dig mer om den tidlösa konsten?  
Erfarna lärare Anna Prousanidou och Julian Castro 
är dina guider. Följ med oss på en workshop där vi 
utforskar rörelsen och musiken tillsammans.



Program 
lördag

12 nov
11.30

Karneval i Kronhuset
Masker har inga gränser  
– skapa din egna unika karnevalsmask! 

Kronhusets Rikssal 
Klockan 11.30–13.30 

Skapa din egen unika karnevalsmask med Kulturhuset  
Blå Stället och Göteborgs Naturhistoriska museum.  
Karnevalsmasker kan se ut på många olika sätt.  
Tillsammans med återbrukskonstnären Marise Silva 
Lember och slöjdaren Barbara Landelius erbjuder vi en 
kreativ workshop för alla. Som inspiration till skapandet 
kommer vi också visa föremål från Göteborgs  
Naturhistoriska museums samlingar. 

Arrangeras av Kulturhuset Blå Stället i samarbete  
med Göteborgs Naturhistoriska museum.  
Dropin, men begränsat antal platser.

5
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12 nov
13.00

Prova på karnevaldans tillsammans 
med Hammarkullekarnevalen!
Kronhusets Rikssal 
Klockan 13–14.30 

Med sex månader till Hammarkullekarnevalen 2023, kom 
och pröva dina danssteg tillsammans med föreningarna 
CDC Libertad och Los Copihues. För alla åldrar!

Arrangeras av Kulturhuset Blå Stället i samarbete med  
Karnevalskommittén i Hammarkullen. 

Hammarkullekarnevalen är unik genom att den inte utgår 
från en tradition eller ett lands danser och musik, utan har 
skapats i samspel mellan många olika kulturer i  
Hammarkullen i Göteborg. Karnevalen har sedan starten 
1974 skänkt stolthet och glädje till både Hammarkullen  
och till de grupper som har sitt hem där. Idag är det  
Sveriges äldsta och största karneval. Hammarkullekarnevalen 
erkändes 2020 som levande kulturarv och uppmärksammas i 
Sveriges nationella förteckning Levande traditioner. 

Medverkande föreningar

Sambaskolan Los Copihues har funnits i Göteborg många 
år och dansat samba a lá Rio stil med nytt tema och dräkter 
varje år. Föreningen CDC Libertad är en boliviansk förening 
som har varit aktiv i Hammarkullen sedan 90talet. Kulturen 
är föreningens största verksamhet där man året runt tränar 
olika bolivianska folkdanser inför olika evenemang.

5

Fotograf: Gloria Esteban Johansson



12 nov
15.00

34

Hur kan vi hitta hållbar rörelseglädje 
oavsett ålder och erfarenhet? 
Kronhusets Rikssal 
Klockan 15–16.30

Alla vet vi hur viktigt det är att vi rör på oss för vår psykiska 
och fysiska hälsa. Ändå är ohälsan, kopplad till fysisk inaktivitet, 
stor och många hittar aldrig hållbara rutiner för rörelse.  
Hur svårt ska det vara? Jättesvårt skulle de flesta svara.  
Varför är det så och vad kan vi göra åt det? 

Vi har samlat experter, forskare, inspiratörer och personer 
med egen erfarenhet i ett samtal om hållbar rörelseglädje 
och hur vi kan hitta den oavsett ålder. Vi får lära oss om 
fysisk aktivitet hos unga och äldre, om vad forskningen säger 
fungerar, om motivation och fysisk aktivitet på recept, om 
rörelseglädje över generationsgränserna samt om hur vi kan 
behålla rörelseglädjen hela livet. Kanske kan du inspireras att 
hitta verktygen som fungerar just för dig!

Carolina Klüft (medverkar via länk) 
är före detta friidrottare och  
verksamhetschef för organisationen 
Generation Pep. Carolina har även 
utsetts till medicine hedersdoktor 
vid Sahlgrenska akademin vid  
Göteborgs universitet för sitt arbete 
med att inspirera till en aktiv livsstil. 

Bibbi Lind är veteranidrottare  
och har sprungit i nästan 50 år. 

5
Eva Holmgren är fysioterapeut  
och docent inom området fysisk 
aktivitet hos äldre vid Centrum för 
åldrande och hälsa – AgeCap vid 
Göteborgs Universitet. 

Stefan Lundqvist är fysioterapeut 
och forskare inom området fysisk  
aktivitet på recept. Stefan arbetar 
inom organisationen Centrum för 
fysisk aktivitet vid Regionhälsan i 
Västra Götalandsregionen där  
man sysslar med implementering  
av fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet på 
recept, samt arbetar med elevhälsa, 
skolor och andra folkhälsoinriktade 
uppdrag. 

35

Magnus Lindwall (via länk) är  
Professor i hälsopsykologi vid  
Centrum för åldrande och hälsa  
– AgeCap vid Göteborgs Universitet 
och gästprofessor i idrottsvetenskap, 
med särskild inriktning mot tränings-
psykologi och fysisk aktivitet vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
(GIH) i Stockholm. Magnus har  
även skrivit böcker om självkänsla 
och motivation. 

Moderator: Ingmar Skoog,  
Professor i psykiatri och föreståndare 
för Centrum för åldrande och hälsa 
– AgeCap. Ingmar Skoog är bland 
annat också känd för sin medverkan 
som expert i TV4:s program  
Fyraåringarna på äldreboendet  
samt sitt uppmärksammade  
sommarprat 2021.
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Dansleden, en unik dansform med dans, 
natur och gemenskap i fokus
Kronhusets Rikssal  
Klockan 15.15

Dansleden utforskar hur olika platser kan inspirera till rörelse, 
uttryck och gemenskap. Vad sker när man tillsammans får 
möjlighet att stanna upp och ta in sin omgivning genom  
sinnen och rörelser? Syftet med Dansleden är att få 
människor att komma ut, motverka isolering, utanförskap, 
främja hälsa samt uppleva utomhusmiljön på ett nytt  
kreativt sätt. 

Under våren 2022 genomfördes Dansleden – Spring edition, 
i samverkan med Generationsmöten i centrum. I utvärde
ringen påvisades positiva resultat hos deltagarna, både fysiskt 
och psykiskt. Ett enkelt och okomplicerat sätt att röra på sig. 

Elin Hermansson är danspedagog och koreograf och ligger 
bakom inspirationsaktiviteten Dansleden. 

12 nov
15.00

37

5

                                                                                         
Foto: Lotta Lord
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Program 
söndag

13 nov
13.00

10

Prova på tango 
Världskulturmuseet  
Klockan 13–14

Välkommen till en provapåtimma om tango. Dansa till 
tangomusik från olika tidsepoker. Tangon kommer från  
Argentina, är med på Unescos världsarvslista och är populär  
i många delar av världen. I samarbete med Göteborgs  
Tangokollektiv och Connect with Joy. 

Från 12 år och upp. Barn under 12 år kan tyvärr inte 
vara i danslokalen på grund av fallrisk.

                                                                                         
Foto: Tore Hagman
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13 nov
13.00
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Föredrag och workshop: Nordiska Väsen 
– Rödlistan, och testa på tovning.
Göteborgs Naturhistoriska museum 
Klockan 13–16

I tusentals år har vi människor påverkat landskapet.  
Det senaste seklet har varit extra hårt för naturen. Arter 
trängs undan och hamnar på rödlistan, som är namnet på 
förteckningen över hotad mångfald. Vi behöver ta bättre 
hand om vårt klot så att alla jordbor får plats. 

Också våra väsen är starkt knutna till landskapet.  
Tänk om även de är rödlistade? 

I tusentals år har människor berättat sägnerna om våra 
nordiska väsen. Många har sett dem i skogens gömmen och 
ladugårdens dunkel, i böljans sälta och i forsens ström. Tänk 
om allt inte bara är historier? Tänk om vi inte är ensamma? 

Kom och ta del av ett spännande föredrag som handlar om 
varför våra naturväsen är hotade och vad man borde göra  
för att få deras miljö tillbaka. 

Efter föredraget bjuds vi in till en stund för att tova 
och skapa ett litet favoritväsen i ull. Allting som  
behövs finns på plats.

Linnéa Jägrud är biolog och författare. Hon jobbar till  
vardags med skog och vattenfrågor och har på nära håll  
sett hur landskapet förändrats. Hon visar bilder som hon 
tagit ihop med Tore Hagman, som är erkänd och prisbelönt 
landskapsfotograf. Tillsammans har de lekt fram bilderna 
och kuskat land och rike runt för att hitta våra nordiska 
väsen. Se bilderna på plats. 

Våra naturväsen är något som binder oss samman över  
generationsgränserna, så ta gärna med ditt barnbarn.  
Kanske har du själv sett något som du vill berätta om? 

Foto: Tore Hagman



Hur kan masker bli hemliga,  
mystiska, lustfyllda eller läskiga? 
Gestalta din egen mask hemifrån!

Du behöver

Tyll eller annat textilt material i olika färger, sax och lim.  
Du kan också använda kartong eller tjockare papper och 
skapa din egen mall. Lägg till annat valfritt material du har 
hemma för att maximera din figur.

Gör så här

Fundera över hur du vill uttrycka dig genom din mask.  
Vem vill du bli? Har du några särskilda krafter? Vilka färger 
ska du använda? Vill du visa delar av ansiktet eller kamouflera 
dig helt? Du bestämmer själv hur du vill uttrycka dig genom 
din mask!

Klipp ditt material i den form och storlek du önskar. Använd  
limmet för att klistra på materialet på din mask. Ta på dig din 
mask och upptäck världen genom den!

Aktiviteten var en del av Residens Röhsska 
Kiyoshi Yamamoto, År 2021

Foto: Joanna Klasén.
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Upptäck Röhsska digitalt:  
Tips att göra Tillsammans! 



Test klipp ut masken  
och pynta den med färg 
och andra material!

4544
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Kom ihåg att du även kan  
besöka oss på webben genom  
att gå in på www.goteborg.se, 
sök på tillsammansfestivalen

http://www.goteborg.se
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