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Göteborgs Kulturkalas 
vision: En festival med 

internationell attraktivitet, som 
skapar positiv förändringskraft 

och är angelägen för alla.

Göteborgs Kulturkalas 
uppdrag: Bjuda göteborgare 

och besökare på en årlig 
festival som bidrar till en 
attraktiv destination och en 
mänskligare, roligare och 
mer hållbar stad.

VISION OCH 
UPPDRAG

Göteborgs Kulturkalas genomförs av Göteborg & Co på uppdrag av Göteborgs Stad. 
Uppdraget är att bjuda göteborgare och besökare på en årlig festival som bidrar till en 
attraktiv destination och en mänskligare, roligare och mer hållbar stad. Målgruppen är 
göteborgare och besökare, det vill säga alla.

INNEHÅLL

Uppdrag

Samarbeten och parallella evenemang

Festivalplatser och program

Kulturpresenten

Hållbarhet och tillgänglighet 

Utfall

Organisation

Målet 2022 var att ytterligare utveckla och förverkliga 
uppdraget att genomföra kalaset som en paraplyfestival. 
Projektgruppen var glada att, efter två år av pandemi, 
kunna återta stadsrummet och genomföra festivalen 
utomhus med ett omfattande program med stort och 
varierat utbud.

I linje med projektets nya direktiv var festivalen 
utspridd till fler och nya delar i staden och med en rad 
nya evenemangarrangörer som medverkade under 
Kulturkalasets paraply. På Kungstorget och Basargatan, 
Bältesspännarparken, Slottsskogen, Ringön, Gamlestaden 
och Bergsjön erbjöds ett brett och varierat program.

Kulturkalasets målgrupp är alla och målgruppens 
perspektiv ska genomsyra hela festivalen. Målet var 
att väcka nyfikenhet och locka besökare att besöka 
Kulturkalaset genom olika kommunikativa grepp.

Som alltid erbjöd festivalen något som passar alla 
smaker och åldrar. Både stora folkkära artister och 
spetsigare akter inom musik, konst, teater och dans, samt 
möjligheten att själv prova på olika aktiviteter. Öppet för 
alla och helt gratis! Det blev en mycket lyckad festival 
med strålande väder och tusentals glada besökare.

UPPDRAG
2019 fick Göteborgs Kulturkalas ett nytt direktiv som  
innebar att det övergripande temat skulle förskjutas från 
kultur till förändringskraft. Organisationsmodellen gick från  
ett samlat kalas genomfört av Göteborg & Co till en paraplyfestival för många 
parallella evenemang med flera ägare och producenter. 

STYRANDE I ARBETET 2022:

– Göteborgs Kulturkalas ska vara en   
hållbar stadsfestival där många olika 
aktörer och arrangörer samlas under 
vårt paraply.

– Bygga upplevelser med fokus på 
kultur mat, möten, musik, människor.

– Barn- och familjeperspektivet ska 
alltid finnas med.

– Öppen för alla och helt gratis.

– Hållbarhetsperspektivet ska 
genomsyra arbetet.

– Skapa positiv förändringskraft.
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SAMARBETEN OCH 
PARALLELLA EVENEMANG
Göteborgs Kulturkalas samarbetade med parallella evenemang som 
hade andra ägare och producenter. Gemensamt för alla var att bjuda 
på upplevelser med fokus på mat, möten, musik och kultur dit alla var 
välkomna – såväl göteborgare som besökare.

CLIMATE LIVE-GALAN PÅ KUNGSTORGET
Climate Live Sweden uppkom ur den globala Fridays For 
Future-rörelsen som sedan 2018 skolstrejkat för klimatet. 
Rörelsen och engagemanget har växlat upp till en gala 
för klimaträttvisa. Förutom aktivister och klimatforskare 
uppträdde artisterna Cornelia Jakobs, Miss Li och Petra 
Marklund.

Målet med initiativet är att förena människor i kampen 
för klimaträttvisa med musiken som verktyg. Climate 
Live möjliggjordes i samarbete med Näringslivsgruppen 
Göteborg & Co.

BANFF FILMFESTIVAL
I Slottsskogen slog Banff Filmfestival upp den vita 
filmduken och bjöd på gratis utomhusbio. Filmerna som 
visades var ett axplock med tio tidigare publikfavoriter 
från filmfestivalens repertoar.

Förutom filmvisning arrangerade Banff Filmfestival 
aktiviteter som klättring, terränglöpning och 
friluftsaktiviteter för alla besökare att prova. 

FOLKNÖJESDAGEN I SLOTTSSKOGEN
Folknöjets dag är en årlig dag som firats med 
föreningen Folkdansringen i över 100 år. I och runt om 
Gräfsnäsgården, Smålandsstugan och Dalslandsstugan 
i Slottsskogen anordnades aktiviteter för stora 
som små så som slöjd, folkdans och lekar från förr, 
poängpromenad, folkdräktuppvisning och försäljning av 
hantverk och fika. 

GAMLESTADSGALEJ I GAMLESTADEN
Under 10 år har Gamlestadsgalej anordnats i hjärtat av 
Gamlestaden på Holländareplatsen och Brahegatan. 
Årets galej, som anordnades på fredagen och lördagen 
under kalashelgen, spred sig även till Gamlestadens 
Fabriker och Slakthuset och bjöd på vimlande folkfest 
med aktiviteter för alla åldrar. 

Området myllrade av besökare som kunde ta del av 
allt från hiphopfestival, knattelopp och loppis till lokala 
trubadurer och levande trädgårdar. 

DANS PÅ PACKHUSKAJEN
Till mångas stora glädje var dans på Packhuskajen på 
Kajskjul 8 tillbaka. Under två kvällar kunde danssugna 
besökare svänga loss till Bhonus, Framed, Larz-Kristerz 
och Lasse Stefanz. Dansgolvet var fullt med personer 
i alla åldrar, och med en makalös solnedgång båda 
kvällarna kunde det inte bli annat än succé! 

STREETFOODFESTIVALEN PÅ BASARGATAN
I anslutning till Kungstorget längs med Basargatan 
höll Streetfoodfestivalen till – en festivalturné där all 
möjlig streetfood, sweetfood och hantverksöl samlas. 
Förutom försäljning av smakupplevelser arrangerads SM i 
streetfood med 160 tävlande food trucks från hela landet. 
Segrande ur tävlingen, som nu kan titulera sig som 
svensk mästare i streetfood, var Nennas Foodtruck med 
Sveriges godaste langos! 

Doften av mat från världens alla hörn spred sig över 
platsen som var fylld med nyfikna, hungriga och törstiga 
besökare och köerna ringlade sig långa sent in på 
kvällarna.

TEXTILGRAFFITI-FESTIVALEN OCH 
TELLUSFESTIVALEN I BERGSJÖN
Textilgraffiti-festivalen pågick under hela kalashelgen i 
samband med öppningen av göteborgarnas nya kulturhus 
i Bergsjön. Från spårvagnshållplatsen Rymdtorget ledde 
ett kulturstråk hela vägen fram till det nya kulturhuset. 
Sedan våren 2022 har workshops anordnats för boende 
i stadsdelen där bland annat tusentals garnbollar och en 
nära 100 meter lång girlang skapades. Alla konstverk och 
mycket mer fanns att uppleva längs med kulturstråket 
och delar av konsten som skapades finns idag på 
kulturhuset i Bergsjön.

Tellusfestivalen är en årligt återkommande festival 
som startade i Bergsjön 2014 för resan mot ett eget 
kulturhus i stadsdelen. Nu när kulturhuset Bergsjön 
öppnades i slutet på augusti 2022 kunde det äntligen 
kopplas ihop med Tellusfestivalen, och tillsammans med 
Textilgraffitifestivalen fylldes kulturstråket med massor 
av roliga aktiviteter.

Ö-FESTEN PÅ RINGÖN
En gång om året bjuder företagarna på Ringön in till 
Ö-festen, en endagsfestival då verksamheterna flyttar ut 
på gatan och bjuder på öppet hus. I år togs beslutet att 
tillsammans med Jubileumsorganisationen på Göteborg 
& Co låta Ö-festen sammanfalla på lördagen under 
kalashelgen och göra detta till ett inslag i årets program.

Längs med Järnmalmsgatan samlades loppisar, 
utställningar och gatumusik för besökarna att botanisera 
sig i. Ett lyckodrag där Ö-festen lyckades locka 12 000 
glada och nyfikna besökare!
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Göteborgs 
Symfoniker bjöd 
på två bejublade 
konserter på 
Frölunda Torg och 
hela köpcentret 
exploderade av 
besökare!

FESTIVALPLATSER 
OCH PROGRAM
Den centrala festivalplatsen fanns på Kungstorget med klassisk 
festivalstämning. I år växlade festivalen upp med delvis nya festivalplatser 
som är typiska för Göteborg så som Bältespännarparken, Ringön, Slakthuset i 
Gamlestaden, Slottsskogen samt det nya kulturhuset i Bergsjön.

BERGSJÖN
I Bergsjön blomstrade stadsdelen med aktiviteter för 
alla åldrar med främsta fokus på skapande och trygghet. 
Besökare långt utanför stadsdelsgränserna mer eller 
mindre vallfärdade till guldkornet i östra Göteborg. Från 
göteborgarnas nya kulturhus i Bergsjön hela vägen till 
Rymdtorget bjöds det på upplevelser, gemenskap och 
kultur för och från alla. 

Tillsammans med föreningen Meeting Plays fick 
besökarna möjlighet att skapa Bergsjötrollet som även 
gick i den populära figurparaden. I sällskap av bland 
annat det romska balkanbrassbandet Balkan Trubaci 
Skandinavija var paraden en livlig fest med mycket glädje 
och skratt.

BÄLTESPÄNNARPARKEN
För många är Bältespännarparken kanske mer en 
passage än en plats att stanna till i. Känslan Kulturkalaset 
sökte och uppnådde var att väcka nyfikenhet och lust 
bland de förbipasserande och locka in dem till festivalens 
hållbara oas. Parken byggdes upp småskaligt, avslappnat 
och välkomnande med enkla knep; bra musik, god mat 
och gott om plats. 

I Bältespännarparken uppträdde lokalproducerad musik 
med influenser från hela världen och framtidens mat 
fanns att köpa från food trucks. Mitt i parken fanns 
scenen för de lokala musiktalangerna som lockade 
tusentals besökare. Steget, Jon Lyster, DJ Amira Brown, 
Glenn Udéhn med flera stod för underhållningen som 
ekade längs med hela Avenyn.

KUNGSTORGET
På Kungstorget var målet att erbjuda en bred 
underhållning med fokus på musik men även att ge 
utrymme för övriga typer av konstformer. Resultatet blev 
en mix av olika stilar där besökaren kunde uppleva allt 
från radiovänlig listpop till dans inspirerad av persisk 
folksaga. 

Med klarblå himmel samtliga dagar förväntades en 
strid ström av besökare till platsen och förväntningarna 
besannades – med råge. Vid ett tillfälle behövdes platsen 
för ytterligare besökare stängas, en åtgärd som tidigare 
ej behövts vidtas under Kulturkalasets historia. Den 
största publikdragaren var tveklöst Timbuktu och hans 
kompband Damn! men även övriga artister så som Daniel 
Adams-Ray och Ana Diaz lockade storpublik till torget. 

Kungstorget gästades också av Mix Megapol som 
bjöd göteborgarna på artister som Arvingarna, Linnea 
Henriksson samt Marcus och Martinus. 

RINGÖN
På Ringön samlas lokala bryggerier med båtvarv, 
kreativa hubbar och bilverkstäder där den gemensamma 
nämnaren är viljan att förändra och förädla. En plats där 
gammalt möter nytt och attityden hos de verksamma 
präglas av öppenhet, vänlighet och nyfikenhet.

Utöver Ringöns egen endagsfestival Ö-festen lyfte 
Kulturkalaset in eget program på Vega Bryggeri och 
Stigbergets Bryggeri. På bryggerierna hölls under 
kvällen sju olika spelningar där musiken var nischad mot 
alternativ rock, indierock, postpunk och goth. Samtliga 
av dessa spelningar lockade en stor publik och på Vega 
Bryggeri uppnåddes full kapacitet långt innan första 
bandet gick upp på scen!

SLAKTHUSET 

I samband med Gamlestadsgalej lyftes Slakthuset som 
område där Kulturkalaset tillsammans med Higab bjöd på 
ett fullspäckat program på lördagen under kalashelgen.

I samarbete med Spike Brewery och initiativet Kut it up! 
kunde besökarna kliva in i hiphop- och streetkulturen med 
extra betoning på graffiti. 

Vidare bjöd Växtverket in till workshop i att plantera 
lökar, musiker från jazzklubben Bellevue Jazz tolkade 
Göteborgs stadsdelar samtidigt som lokala konstnärer 
tolkade musiken live och skapade konstverk. Området 
bubblade med en härlig blandning av god mat, odling, 
musik, konst och mycket mer.
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Vill du delta på nästa
års festival? Tveka inte att 
höra av dig till oss på 
kulturkalaset@goteborg.com

KULTURPRESENTEN
Förra årets succésatsning med Kulturpresenten 
införlivades även i år. Göteborgarna kunde boka en egen 
unik kulturupplevelse som framfördes av en artist utanför 
beställarens hem: tillgängligt, helt gratis och mycket 
uppskattat! Föreställningarna var cirka 10 minuter och 
kunde vara musik, dans, poesi eller nycirkuskonster – det 
blev en överraskning för den som beställde.

Satsningen i år blev något geografiskt större med nya 
och fler områden i alla stadsdelar, bland annat till Askim, 
Brännö, Eriksberg, Öckerö med flera. 

Två fokusområden valdes ut, Bergsjön och 
Biskopsgården, där målet var att få invånare i områdena 
att ta del av Göteborgs Kulturkalas och Kulturpresenten, 
samt känna sig inkluderade i festivalen. Med hjälp av 
föreningar i områdena arbetades det aktivt både med att 
sprida information och att få boende att boka sin egen 
kulturpresent.

Av totalt 148 kulturpresenter, varav 20 i fokusområdena, 
bokades alla och utvärderingen efteråt vittnar om 
mycket nöjda artister och bokare som fick avnjuta unika 
upplevelser och möten.

”Fantastiskt initiativ 
för att tillgängliggöra 

kultur för alla!”
Beställare av Kulturpresenten

SLOTTSSKOGEN
I Slottsskogen var familjen i fokus med brett program 
för alla åldrar. I den natursköna parken fanns aktiviteter 
för allas intressen så som cirkus, folkdans, Minivarvet, 
nallesjukhus och mycket mer. Tusentals filmsugna 
besökare slog sig ner på den stora gräsmattan mitt i 
parken och avnjöt film under stjärnorna när Göteborg 
Film Festival och Banff Filmfestival bjöd in till gratis 
utomhusbio två kvällar i rad.

Här fanns även ett stråk med foodtrucks för den hungrige 
och bakluckeloppis för den som ville fynda. Förutom fyra 
dagar av kulturupplevelser och möten kunde besökarna 
som vanligt unna sig en avkopplande stund på någon av 
parkens stora gräsmattor.

ÖVRIGA PLATSER
Utöver de sex tidigare nämnda festivalplatserna fanns 
Kulturkalaset på flera håll runtom staden. För att nämna 
några bjöd bland annat GöteborgsOperan, Röhsska 
museet, Stadsteatern och andra kulturinstitutioner på 
finkultur och på Improverket 2Lång kunde besökare lära 
sig improvisationsteater. I Härlanda firade Kulturhuset 
Kåken gårdsfest och på Millenniumplatsen pågick 
Fimpkampen för fullt. Med andra ord fanns Kulturkalaset 
där besökare fanns – överallt i hela staden!
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På flera 
festivalplatser 

kunde besökare 
fylla sina medtagna 
vattenflaskor med 

kranvatten...

... och så många 
som 20 000 

diskningsbara 
plastglas användes 

under kalaset!

HÅLLBARHET OCH 
TILLGÄNGLIGHET
I Göteborgs Kulturkalas hållbarhetsarbete har festivalen i år haft ett 
uttalat fokus kring tillgänglighet såväl praktiskt som kommunikativt. 
Festivalen har blivit hållbarhetscertifierad, jobbat med att hålla det så 
engångsfritt som möjligt och satsat på lokalproducerad mat och kultur.

FÖRÄNDRINGSKRAFT I FOKUS
Genom en festival med fri entré vill Kulturkalaset göra 
kultur och upplevelser tillgängligt för alla. Oavsett 
bakgrund eller funktionalitet ska alla känna sig välkomna, 
inkluderade och trygga på festivalen och dess miljöer. 

En stor del av festivalens hållbarhetsfokus har varit att 
stå för positiv förändringskraft och samverkan med 
alla olika paraplypartners, vilka presenterades tidigare 
i rapporten. Då många olika aktörer och arrangörer 
samlas under Kulturkalasets paraply vill festivalen och 
projektgruppen för Göteborgs Kulturkalas vara mer än 
en festival. Fokus är även att bidra och inspirera till en 
positiv utveckling både i Göteborg och på planeten vi bor 
på.

SAMARBETEN OCH DIREKTA INSATSER
Med fri entré och inkluderande festivalområden ur 
flera olika perspektiv skapas upplevelser med innehåll 
där alla skall kunna hitta något. För att inkludera 
och skapa ett representativt värdskap samarbetade 
Kulturkalaset med ArbVux, Creative Point och Passalen. 
Därigenom fick arbetslösa unga vuxna och personer med 
funktionsvariation en möjlighet till arbete och erfarenhet. 
Med hjälp av dem fick Kulturkalaset verktyg för att 
säkerställa och uppnå tillgänglighet och inkludering för 
alla. 

På Kungstorget monterades en rullstolsramp med tio 
platser i anslutning till scenen och fem programpunkter 
syn- eller teckenspråkstolkades. Vidare fanns ett 
informationstält på torget med bland annat digitala 
skärmar som visade schema med kommande 
programpunkter och behjälplig personal. I Slottsskogen 
var elva programpunkter syn- eller teckenspråkstolkade 
och även där ett informationstält med behjälplig personal.

Festivalens mest hållbara oas fanns i Bältespännarparken 
med mål att skapa ett så stort avtryck med så lite 
klimatavtryck som möjligt. Maten i Bältespännarparken 
hade fokus på food tech, alternativa proteiner och 
lokalproducerat och Urban Food Space förverkligade 
leveransen – och det med bravur. Det Göteborgsbaserade 
företagets hjärtefråga ligger i framtidens mat och de 
arbetar för att transformera vårt matsystem så det 
blir hållbart såväl ekologiskt som ekonomiskt. Deras 
mål är att omvandla forskning till praktik och teorier 
till verklighet. Samtidigt vill de verka för nya smaker, 
kulturstärkande och nytänkande kopplat till långsiktig 
hållbarhet. 

I samarbete med olika mataktörer fick nyfikna besökare 
ta del av hållbara matupplevelser och blev visade hur 
framtidens mat kan smaka och se ut. 

Utöver dessa satsningar hade alla Kulturkalasets scener 
ett tydligt och genomtänkt program med fokus på 
jämställdhet där alla får vara med och ta plats oavsett 
kön.

TILLGÄNGLIG KOMMUNIKATION
Göteborgs Kulturkalas arbetade även tillgängligt genom 
medveten och inkluderande kommunikation såväl digitalt 
som fysiskt. På hemsidan skapades en separat flik för 
tillgänglighet med information om vilka programpunkter 
som hade syn- och teckenspråkstolkning, 
rullstolsanpassning och tillgängliga toaletter. I 
programsöket var det möjligt att kategorisera utifrån syn- 
och teckenspråkstolkning.

För att få geografisk spridning skickades direktreklam 
till områdena Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, 
Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered med målsättningen 
att nå så många som möjligt. Materialet var översatt till 
sex olika språk; svenska, engelska, arabiska, bosniska, 
farsi (persiska) och somaliska. Det fanns QR-koder för 
varje språk som ledde till mer information på hemsidan. 
Totalt delades direktreklamen ut till 33 392 hushåll. 

Under festivalveckan fanns programblad för besökare 
att ta del av. Totalt var det 5 000 tryckta exemplar på 
de olika festivalplatserna och på Turistbyrån under hela 
genomförandet. Programbladet togs fram i samarbete 
med festivalens mediepartner Göteborg Direkt.

HÅLLBARHET UR FLERA PERSPEKTIV
Som en ledstjärna i Göteborgs Kulturkalas 
hållbarhetsarbete är FN:s Globala Mål och stadens mål 
Hållbar destination 2030. För att sträva mot dessa mål 
jobbar Kulturkalaset aktivt utifrån de tre dimensionerna: 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för att vara en 
hållbar stadsfestival. Läs mer i vår hållbarhetspolicy.

Framåt kommer det finnas ett fortsatt cirkulärt fokus som 
innebär återvunnen textil, utveckling av flergångsartiklar 
och att material hyrs eller återanvänds i stället för inköp 
av nya material.

Kulturkalaset kommer fortsätta arbetet med 
inkludering utifrån flera aspekter samt inspirera aktörer, 
samarbetspartners och besökare att göra hållbara val 
genom exempelvis användning av flergångsartiklar.

Som ett kvitto på arbetet blev Kulturkalaset 
hållbarhetsdiplomerade genom SUSA, Sustainable 
standars vilket är en hållbarhetsdiplomering för 
evenemang som utfärdas av Svensk Miljöbas. Deras 
verktyg bygger på att Kulturkalaset som festival lyfter in 
allt arbete kopplat till hållbarhet som sedan granskas av 
en tredjeparts revisor.
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UTFALL
Det nya direktivet har gett Göteborgs Kulturkalas möjlighet 
att expandera både geografiskt som demografiskt. Hållbara 
insatser på flera nivåer och upplevelser för hela målgruppen 
styrde festivalen till en succé. 

Efter årets festival genomfördes flera externa 
undersökningar och mätningar som underlag för att 
utvärdera och bedöma om målen uppfylldes. Syftet var 
också att få viktig information för utveckling av framtida 
Kulturkalas och samarbeten. De tillfrågade var dels 
allmänheten i Göteborg och kranskommuner, dels de 
samarbetspartners festivalen arbetade med samt artister 
och bokare av Kulturpresenten.

KÄNNEDOM OCH BESÖKSTRENDER
Den geografiskt utspridda festivalen medförde utmaning 
huruvida målgruppen skulle veta om att festivalen ägde 
rum, och vilja ta sig dit. Likväl fanns det utmaning med 
att skapa förståelse för att paraplypartners och parallella 
evenemang ingick i årets Kulturkalas och att hela 
festivalen ägde rum senare på året än den tidigare har 
gjort. Det visade sig att Kulturkalaset till stor del lyckades 
nå ut då drygt 4 av 5 (84 %) visste att årets festival 
ägde rum den 1–4 september och lika många visste att 
festivalen ägde rum på nya platser så som Slottsskogen, 
Ringön, Bergsjön och Slakthusområdet. Ungefär hälften 
av dem besökte någon av de platserna och de allra flesta 
besökte Slottsskogen som ny plats. 

Direktreklamen som delades ut i Nordost gav god effekt 
då många av Kulturkalasets besökare kom därifrån. I 
enkäten svarade totalt 112 personer från Nordost, varav 
en femtedel av dessa hade fått kännedom om festivalen 
via direktreklamen. Det är inte så många i det stora hela, 
men ändå en bra siffra eftersom syftet var att nå de 
som annars riskerar att inte få information genom andra 
kommunikativa metoder. 

Nästan hälften av de som kände till Kulturkalaset besökte 
även någon av festivalplatserna och de vanligaste 
anledningar till besöket var maten, musiken och bara för 
att strosa omkring. Det var fler yngre än äldre som hade 
kännedom om festivalen och yngre personer besöker 
främst för stämning och folkvimmel medan äldre besöker 
för specifika program eller aktiviteter. 

Som kommunikativt grepp arbetade Kulturkalaset med en 
karta över festivalplatserna. Kartan användes som en röd 
tråd genom hela marknadsföringen och förekom i digital 
och tryckt annonsering samt som reklam på stadens 
spårvagnar och bussar. 

Av de som kände till Kulturkalaset svarade majoriteten 
att de fick information via sociala medier eller internet. 
Det är däremot svårt att nå en äldre målgrupp via sociala 
medier. Drygt var tredje person, vanligast den äldre 
målgruppen, fick kännedom genom information eller 
marknadsföring i tryckt tidning. Gemensamt för alla var 
att kartan var centralt budskap i samtliga kanaler. 

Av de som kände till Kulturkalaset svarade majoriteten 
att de fick information via sociala medier eller internet. 
Det är däremot svårt att nå en äldre målgrupp via sociala 
medier. Den äldre målgruppen fick kännedom genom 
information eller marknadsföring i tryckt tidning.

De flesta som besökte Kulturkalaset gjorde det i sällskap 
med sin partner eller med vänner. Ungefär var femte 
besökte med sitt barn där majoriteten av ålder bland 
barn var mellan 0–3 år eller 7–10 år. Lika många besökte 
festivalen främst för barnaktiviteterna. 

Nästan 3 av 4 tog sig till någon av festivalplatserna via 
buss, spårvagn, färja eller pendeltåg. Drygt var femte tog 
sig via fots, egen eller hyrd cykel eller elscooter. 

SAMARBETSPARTNERS UPPLEVELSE 
Samtliga paraplypartners var mycket nöjda med sin 
medverkan och tycker att festivalen var väldigt lyckat och 
att stämningen bland besökare var mycket god. Alla har 
också ambitionen att den egna medverkan ska bli ännu 
bättre än i år och att det finns många idéer och tankar 
som de vill förverkliga vid sin nästa medverkan.

 

”Det känns som att Göteborg & Co med årets 
Kulturkalas har hittat en ny form med fler 

aktiviteter som är utspridda i staden. Det bör 
utvecklas och arbetas vidare med.”

Samarbetspartner

Paraplypartners upplever att samarbetet med Göteborg 
& Co och projektgruppen på Göteborgs Kulturkalas har 
fungerat mycket bra och festivalens värderingar har 
stämt överens med deras eget koncept. Generellt stöd, 
god dialog och snabb återkoppling upplever samtliga har 
fungerat bra.

Flera paraplypartners vittnar om att de har haft ett brett 
spektrum av besökare tack vare att festivalen har varit 
utspridd på flera platser i staden. Inför kommande 
festivaler menar flera paraplypartners att de böra träffas 
för att diskutera samarbeten och skapa synergieffekter 
mellan evenemangen.

Den generella inställningen till att Kulturkalaset har 
genomförts som en paraplyfestival är positiv. Fördelarna 
är att besökarna kan erbjudas en större bredd av utbud 
på flera platser i staden. För paraplypartners innebär det 
en större möjlighet till exponering och att de får draghjälp 
och stöd av Göteborg & Co och projektgruppen på 
Göteborgs Kulturkalas.
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Kontakta 
organisationen 

om du vill ta del av 
undersökningarna i 

sin helhet.



GöteborgDirekt

ORGANISATION TACK

Till våra fantastiska samarbetspartners, artister och publik.
Tillsammans gjorde vi festivalen möjlig!

PARTNERS

ARRANGÖR

FOTO: Banff/Christian Pondella & Kitzeeh, Göteborgs Symfoniker/Francis Löfvenholm, House of Vision/Göteborg & Co, Jane Johnzon Olausson, 
Johan Hafström, Malin Fallgren, Marie Ullnert, Streetfoodfestivalen/Daniel Fritzdorf.
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GÖTEBORG & CO PROJEKTLEDNING
Anna Mjörnvik, projektledare

Daina Sakars, projektkoordinator

Birte Niederhaus, konstnärlig ledare

Daniel Johansson, producent

Jennifer Karlsson (Possibilitas), producent

Vanessa Labañino (Possibilitas), producent

Jane Johnzon Olausson, konceptutvecklare

Anna Franséhn, producent Kulturpresenten

Martin Blomberg, infrastrukturansvarig

Ramin Amiri, säkerhetsansvarig

Linn Enckell, marknadskommunikatör

Malin Fallgren, kommunikatör

Charlott Holmåker, PR-ansvarig

STYRGRUPP GÖTEBORGS KULTURKALAS
Jennie Heidenfors, chef enheten projekt Evenemang

Daina Sakars, evenemangskoordinator Evenemang

Magnus Hallberg, evenemangschef Evenemang

Kristin Mari Riera, projektledare Näringslivsgruppen

Annelie Karlsson, chef Besöksservice

Katarina Thorstensson, hållbarhetsstrateg Staben

Kristian Ferrara, projektledare Göteborgs 400-årsfest

Siv Franzén, controller Ekonomiavdelningen




