Generationsmöten i centrum
Göteborgs Stad

Nyhetsbrev

november 2021

Hej!
Oktober månads
nyhetsbrev bjuder på
Tillsammansfestival!
Häng med oss!
Tillsammansfestivalen ger dig
möjlighet, oavsett vem du är eller
vilken ålder du har, att mötas
genom intressen. Tillsammans
med stadens muséer och
Stadsbiblioteket bjuder
Generationsmöten i centrum dig
på ett brett programinnehåll som
möjliggör upplevelser tillsammans.
Kultur bygger broar av
gemenskap mellan människor. Vi
är mer lika än du tror

VI TIPSAR OM
Tillsammansfestivalen
går av stapeln mellan
11 – 14 november 2021
Läs hela programmet:
https://goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/gener
ationsmoten-icentrum/tillsammansfes
tivalen

goteborg.se/generationsmoten

Tillsammansfestivalen
Göteborgs Stad har genomgått en strukturell förändring
som medför att en del saker som vi är vana vid att göra,
vissa tider på året, inte längre blir av medan andra nya
aktiviteter och möjligheter uppstår.
Tillsammansfestivalen är tänkt att bli just en ny
återkommande möjlighet för människor, oavsett vem
man är eller hur gammal man är, att träffas genom
gemenskap, nyfikenhet och intressen.
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.
Du hittar hela programmet på vår enhetssida eller
hämtar programhäftet på biblioteken eller museerna.
Vi kan även skicka till dig.
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/generationsmo
ten-i-centrum/tillsammansfestivalen

Välkommen
Invigning av

Tillsammansfestivalen
Torsdag 14 november
Kronhuset, Rikssalen Drop-in
klockan 16.00—19.00
Du kanske redan har stött på Mosaikfabrikens färgglada väggar och murar
runt om i staden? Sedan 2013 har göteborgare i alla åldrar deltagit i
skapandet av ca 4000 kvm mosaikkonst som nu förgyller vår stad.
Generationsmöten i centrum välkomnar dig att delta i denna
mosaikworkshop där vi tillsammans skapar mosaiker som kommer att
förgylla någon plats i staden.
Workshopen sker med stöd av konstnärliga ledare. Du får nu tillfället att
skapa din egen personliga mosaiktavla. Efter avslutad workshop kommer
Mosaikfabriken att sammanfoga deltagarnas tavlor för vidare montering på
sin vägg.
Arrangör är studieförbundet NBV, mosaikfabriken och Generationsmöten i
centrum i samverkan med Higab. Allt material tillhandahålles på plats.
Workshopen är kostnadsfri. Läs mer om mosaikfabriken på deras
hemsida: www.mosaikfabriken.se

Än finns det tid att skicka in din höstbild till
Höstsalongen - 21!

Vi skulle uppskatta…

Att ni som läser våra nyhetsbrev, antingen
arbetar inom staden eller är privatperson,
delar vidare information om event och
nyheter.
Sprid gärna information om
Tillsammansfestivalen!
Häng med oss!

Drude och Lotta

Våra mediekanaler
Instagram
Generationsmöten i Göteborg
instagram.com/generationsmotenigoteborg
Facebook
Generationsmöten i Göteborg
facebook.com/generationsmoten
Enhetssida på goteborg.se
goteborg.se/generationsmoten
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.

Läs artikeln om Dansledan i Vårt Göteborg:
https://vartgoteborg.se/kultur-o-fritid/dans-utomhus-skapadegenerationsmoten/?fbclid=IwAR3wzrgFWIb37m4jvS48ejctaDD7bZjYRMSCcELD2qr3Oz3bIV1u1ovm0E

