
Dags att anmäla sig!! 
 

”Att samarbeta med barn och unga” 
 
Vi har ju tidigare skickat ut förhandsinformation om höstens ”inspirationsträffar”.  
Nu är det dags att anmäla sig! Ni som sedan tidigare anmält att ni vill komma  
behöver inte göra om det. I övrigt gäller att anmälan görs direkt till värdmuseet för respektive träff.  
OBS att sista anmälningsdag skiljer lite. Innehållet i träffarna är likvärdigt. 
 
Inbjudna är … 
Besöksmål inom natur- och kulturarv som finns med eller skulle kunna finnas med i Kulturkatalogen Väst (kommunala museer, 
arbetslivsmuseer, naturum, science centers, hembygdsmuseer m.fl.) och kommunala barnkultursamordnare. 
 
Tis 15/10, kl 15 – 17 Dalénium i Stenstorp, Anmälan senast 8/10 till annica.hansson.wallden@dalenium.com, 0500 – 45 70 50 
 
Tors 17/10, kl 15 – 17 Aeroseum Göteborg, Anmälan senast 9/10 till annika.zackrisson@aeroseum.se, 031- 55 83 00 
 
Tis 22/10, kl 15 – 17 Halmens Hus i Bengtsfors, Anmälan senast 15/10 till maria@halmenshus.com, 0531 – 52 80 23 
 
Ons 23/10, kl 15 – 17 Ulricehamnsbygdens motormuseum, Timmele, Anmälan senast 16/10 till rolf.engberg@telia.com, 070-719 55 50 
 
(Glöm inte att ange ev. allergier eller annat som gäller fikat) 
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Program: 
• Kaffe och smörgås 
• ”Så har vi gjort för att samarbeta med barn och unga i verksamheten”. Goda exempel från Västra Götaland!  
Korta presentationer ca 5 – 10 min.  
• Frågor och diskussion 
• Information om Kulturkatalogen Väst, det regionala arrangörsstödet och barnkonventionen 
 
Efter träffen blir det en visning av besöksmålet för de som har möjlighet att stanna en stund till. 
 
Välkomna! 
 
Bo Ekberg, Västarvet, konsulent natur- och kulturarv (med inriktning på Kulturkatalogen Väst och arrangörsstödet) 
Åsa Jansson och Jonna Börjesson, Kultur i Väst, konsulenter barn och unga 
 
 
I Kulturkatalogen Väst www.kulturkatalogenvast.org finns ett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilm och besöksmål.  
Massor att välja på för dig som är kultursamordnare, pedagog, fritidsledare, föreningsaktiv eller annan kulturarrangör i Västra Götaland. 
Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet. 

 
 
 
 
 
 
 

 


