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Texter för Göteborgs Kulturkalas 2022 
 
 
Viktigaste budskapen  
Välkommen  
Göteborgs Kulturkalas, 1-4 september 
Öppet för alla och helt gratis  
Upptäck programmet och hitta dina favoriter på www.goteborgskulturkalas.se 
 
Korta texter  
Alt 1: Göteborgs Kulturkalas bjuder på allt från stora folkkära artister till nycirkus, barnteater, utomhusbio, nya 
matupplevelser och möjligheten att själv prova på aktiviteter. Här finns något för alla åldrar och smaker.   

Alt 2: Den 1-4 september kan du uppleva Göteborgs Kulturkalas, en hållbar stadsfestival som bjuder på allt från stora 
folkkära artister till nycirkus, barnteater, utomhusbio, nya matupplevelser och möjligheten att själv prova på 
aktiviteter. Programmet är gratis och öppet för alla! 

Alt 3: Den 1-4 september kan du ta del av Göteborgs Kulturkalas, en hållbar stadsfestival som är gratis och öppen för 
alla. Under festivalens paraply samlas många aktörer och arrangörer för att bjuda på både stora och personliga 
upplevelser. Allt från folkkära artister, nycirkus, barnteater och utomhusbio, till nya matupplevelser och möjligheten 
att själv prova på olika aktiviteter – här finns något för alla smaker och åldrar. I år genomförs festivalen både i 
centrala stan och på nya spännande platser.  

Längre text 
Ingress:  
Den 1-4 september kan du ta del av Göteborgs Kulturkalas, en stadsfestival med brett program som passar alla 
smaker och åldrar. Programmet är gratis och öppet för alla!  

Brödtext lång:  
Under festivalens paraply samlas många aktörer och arrangörer för att bjuda på både stora och personliga 
upplevelser. Allt från folkkära artister, nycirkus, barnteater och utomhusbio, till nya matupplevelser och möjligheten 
att själv prova på olika aktiviteter – här finns något för alla smaker och åldrar. 
 
Besök de klassiska festivalområdena Kungstorget och Bältespännarparken eller upptäck någon av våra nya 
festplatser Slottsskogen, Bergsjön, Ringön och Slakthuset i Gamlestaden.  
Eller varför inte boka Kulturpresenten, där du kan få en alldeles egen kulturupplevelse levererad hem till dig eller till 
en vän. 
 
Göteborgs Kulturkalas vill bidra och inspirera till en positiv förändring i samhället och har gjort hållbarhet till en del av 
sitt DNA. Hit är alla välkomna och vi tar gemensamt ansvar för vårt avtryck på planeten.  
 
Upptäck programmet och hitta dina favoriter på www.goteborgskulturkalas.se. Hela programmet släpps strax innan 
midsommar.   
 
Göteborgs Kulturkalas arrangeras av Göteborg & Co på uppdrag av Göteborgs Stad. Festivalens uppdrag är att 
bjuda göteborgare och besökare på en årlig festival som bidrar till en attraktiv destination och en mänskligare, 
roligare och mer hållbar stad.   
 
Följ oss på:  
Hemsida: www.goteborgskulturkalas.se  
Facebook: www.facebook.com/goteborgskulturkalas   
Internationell Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/787323538064274   
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgskulturkalas/   
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Twitter: https://twitter.com/gbgkulturkalas    
 
Dela:  
#göteborgskulturkalas  
#kulturkalaset  
 
Partners: 
Näringslivsgruppen Göteborg & Co  
GöteborgDirekt 
Mix Megapol  
Higab 
 
Mening att använda vid behov; om kostnader 
Allt är gratis, utom maten som säljs i foodtrucks och på matställen. Du kan också behöva betala för material om du 
deltar i en workshop som kräver det. 
 
Text om Kulturpresenten 
Göteborgs Kulturkalas presenterar Kulturpresenten!  
Ge bort en kulturpresent till dina grannar, dina vänner, ditt fotbollslag eller varför inte till dig själv. Kulturpresenten är 
en unik kulturupplevelse för alla och den kan bokas till en bakgård, trädgård eller park i närheten. Föreställningen är 
max 10 minuter och kan vara musik, dans, poesi eller nycirkuskonster – det blir en överraskning! Kulturpresenten är 
gratis och finns i alla stadsområden i Göteborg.  Från Bergsjön till Askim, Öckerö till Kålltorp och såklart allt 
däremellan!  
 
 
TEXTER OM OMRÅDEN  
Kungstorget 1-4 september  

På festivalens största scen kan du se allt från hiphop till hårdrock, Bollywood-dans, barnunderhållning, klimatkonsert 
och indiepop. På Basargatan bredvid hittar du Street Food Festival med mat för alla smaker.  

Slottsskogen 1-4 september 

I den natursköna parken finns program med fokus på hela familjen, som utomhusbio, cirkus, dans, barnteater, 
nallesjukhus och konstskola för barn. Här finns även bakluckeloppis för den som vill fynda!   

Gamlestaden & Slakthuset, 3 september  

Besök de gamla slaktarkvarteren i Gamlestaden och ett festivalområde med fokus på musikframträdanden, odling, 
kultur och konst. På scenen varvas uppträdanden och workshops med hiphopkulturen i centrum. I år är festivalen 
Gamlestadsgalej en del av Kulturkalaset. 

Bergsjön, 1-4 september 

Årets Kulturkalas samarbetar med Tellusfestivalen och Textilfestivalen i Bergsjön. I det nya Kulturhuset blir det dagar 
fyllda med kulturupplevelser. Hjälp till att bygga Bergsjötrollet, skapa textilkonst,  gå med i paraden, läs eller lyssna 
på poesi.   

Ringön – 3 september 

Välkommen på Ö-festen på Ringön - en unik fest fylld med musik, kultur och möten. Här samsas gamla industrier 
med nya bryggerier, ateljéer och filmstudios. Lyssna på gatumusik, mingla och prova lokabryggd öl.  

Bältesspännarparken, 1-4 september 

Upplev ett mysigt festivalområde där hållbarhet är i fokus. Här är det skönt att hänga och ta del av musik från olika 
genrer, njuta av folkvimmel, smaka på framtidens mat och inspireras till positiv förändring.  

https://twitter.com/gbgkulturkalas
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ENGELSK TEXT  
 
Rubrikförslag:  
Gothenburg Culture Festival 2022 – a citywide festival open to everyone 
 
Kort text  

Alt 1: On September 1–4, you can experience Gothenburg Culture Festival, a sustainable citywide festival that offers 
everything from big-name musicians to contemporary circus, children’s theatre, outdoor cinema, new food 
experiences and the opportunity to try out new activities. The events are free and open to everyone! 

Alt 2: On September 1–4, enjoy Gothenburg Culture Festival, a sustainable citywide festival that is free and open to 
everyone. The festival brings together many partners to offer both large-scale and more personal experiences. From 
popular musicians, contemporary circus, children’s theatre and outdoor cinema to new food experiences and the 
chance to try out activities for yourself – there is something for all tastes and ages. This year, the events will be held 
both in the city centre as well as in other parts of Gothenburg.  

 
Lång text  

On September 1–4, enjoy Gothenburg Culture Festival, a city festival with a broad programme of events to suit all 
tastes and ages. The events are free and open to everyone!  

The festival brings together many partners to offer both large-scale and more personal experiences. From popular 
musicians, contemporary circus, children’s theatre and outdoor cinema to new food experiences and the chance to 
try out activities for yourself – there is something for all tastes and ages. 
 
Visit the central festival site at Kungstorget or discover one of our new sites, located in places that define Gothenburg 
– such as Slottsskogen, Ringön and Slakthuset in Gamlestaden.  
Or why not book a Art Gift, where you can have your very own cultural experience delivered to your home or to a 
friend. 
 
Gothenburg Culture Festival wishes to promote and inspire positive change in society and has made sustainability 
part of its DNA. Everyone is welcome here and we take joint responsibility for our impact on the planet.  
 
Explore the programme and find your favourites at www.goteborgskulturkalas.se. The full programme will be released 
just before midsummer.   
 
Gothenburg Culture Festival is organised by Göteborg & Co on behalf of the City of Gothenburg. The festival’s 
mission is to offer residents and visitors an annual festival that boosts Gothenburg’s profile as an attractive 
destination and as a more human, fun and sustainable city.   
 
Follow us on:  
Website: www.goteborgskulturkalas.se  
Facebook: www.facebook.com/goteborgskulturkalas   
International Facebook group: https://www.facebook.com/groups/787323538064274   
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgskulturkalas/   
Twitter: https://twitter.com/gbgkulturkalas    
 
Share:  
#gothenburgculturefestival 
#göteborgskulturkalas  
#kulturkalaset 
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