Ledarguide

En del av Bilda Östs arbete med
asylsökande och nyanlända på Gotland.

Vad är Kulturkompis Gotland?
• Kulturkompis ger nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar möjligheten att gå
på kulturaktiviteter tillsammans (konsert, bio, museum eller liknande) utan kostnad.

Hur funkar det?
• Kulturkompisgrupper går gratis på olika kulturaktiviteter i sin stad. På varje ort finns
kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter.
• Efter kulturaktiviteten har gruppen”Eftersnack på svenska” – ni samtalar då kring tre
korta frågor om vad ni har upplevt, gärna över en kaffe.
• Gruppen måste träffas minst 9 studietimmar = 9 x 45min. Träffarna rapporteras till Bilda som folkbildning via en närvarolista.

Vad behöver jag som ledare hålla ordning på?
• Närvaro – som ska fyllas i på den digitala närvarolistan (ditt användarnamn = personnummer). E-listan hittar du på: e-lista.bilda.nu
Underteckna/signera när ni är klara med alla fyra tillfällena.
• Kulturkompispasset – medskickat i detta kuvert. Ska visas upp vid event och bokning
(se längre bak i häftet hur de olika aktörerna gör).
• Arbetsplan – Efter kulturaktiviteten ska gruppen samtala kring 3 korta frågor om vad
ni upplevt. Arbetsplanen finns längst bak i detta häfte.
• Se till att det blir minst 4 träffar och sammanlagt 9 studietimmar (9*45 min). Det behöver vara minst 3 personer med för att träffen ska vara godkänd.
• Om gruppens medlemmar bor långt ifrån de kulturaktiviteter ni vill gå på och bil är
enda möjliga färdsättet, finns möjlighet till en liten reseersättning från Bilda. Kontakta
Bilda för mer information.

Håll oss gärna uppdaterade om hur det går! Tagga oss gärna på Facebook och
Instagram. Använd #kulturkompis!
Stort lycka till och hoppas ni får roligt med era nya kompisar!

Kontaktuppgifter för Bilda Öst
www.kulturkompis.nu
Rune Gardell		
Hanna Johansson

0498-27 85 65, rune.gardell@bilda.nu
0498-21 06 13, hanna.johansson@bilda.nu
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Frågor och svar
Svårt att göra er förstådda?
• Använd Google Translate, finns som app och man kan ladda ner språkpaket som går
att använda även utan datauppkoppling.
Mailadresserna till mina gruppmedlemmar fungerar inte
• Om det finns telefonnummer på den digitala närvarolistan, testa att ringa.
• Om det finns telefonnummer, skicka ett sms.
En gruppmedlem vill hoppa av
• Så länge ni är 3 personer är ni fortfarande en grupp. Ni kan alltså fortsätta att vara
Kulturkompisar med de 3 som är kvar, men vi önskar att ni är 4 personer.
• Om ni blir färre än 3 – leta gärna upp ersättare (etablerad eller nyanländ, beroende på
vem/vilka som hoppat av). Ni kan alltså inte vara 2 personer i Kulturkompisgruppen.
Meddela oss på Bilda vem den nya deltagaren är om ni hittar en själva. Behöver ni
hjälp att hitta en ersättare – kontakta oss!
Rapportering, rutiner för elistor
• I e-listan rapporterar du datum och tider då ni ses och kryssar i vilka som var närvarande.
• Du signerar listan då ni har genomfört alla era träffar. (Planerar ni att ses fler gånger
är det OK att vänta med att signera listan och skicka in den då ni anser er redo för
det, dock senast 31 augusti.)
• Obs – gruppens personuppgifter är inte offentliga!
• Instruktioner för hur du fyller i e-listan hittar du på Bildas hemsida: bilda.nu/starta-en-studiecirkel/e-listan
Varför ska vi rapportera till Bilda när vi ses?
• Kulturkompis är en folkbildande verksamhet och grupperna registreras som studiecirklar.
• Bilda får statligt ekonomiskt stöd för de timmar ni rapporterar in. Det är för dessa
pengar vi har möjlighet att driva projektet Kulturkompis.
• Ni är försäkrade genom Bilda under tiden som aktiviteten pågår.
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Kulturaktörernas bokningsinfo

Hur fixar vi biljetter?
Kolla ”bokningsinfo” under kulturaktörernas logotyp nedan.
Erbjudanden via www.facebook.com/kulturkompisGotland.
Se till att visa upp er grupps Kulturkompispass på eventen så
de kan kryssa för att ni utyttjat ett erbjudande.

Biblioteken på Gotland
Biblioteken på Gotland är spännande kulturella mötesplatser med en mängd aktiviteter och evenemang för alla åldrar.
De flesta av bibliotekens verksamheter är redan kostnadsfria men några kan man behöva Kulturkompispasset till.
På bibliotekens hemsidor kan ni läsa om alla bibliotekens
evenemang. Enskilda större biblioteksevenemang syns också
på Kulturkompis Gotlands facebooksida.
Ni kan träffas på biblioteken för att planera era kommande
aktiviteter. På Almedalsbiblioteket och Hemse bibliotek kan
ni vid er första träff få varsin kopp kaffe eller té mot uppvisandet av Kulturkompispasset.
Information om öppettider och evenemang finns på hemsidan: bibliotek.gotland.se

Bungemuseet
Mot uppvisande av Kulturkompispasset erbjuder Bungemuseet fri entré under museets sommaröppet. Efter ert besök
är ni välkomna till fiket tvärs över vägen för en kopp kaffe
eller te.
För mer info om museet och öppettider besök
bungemuseet.se eller mejla på info@bungemuseet.se
Varmt välkomna!
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Kulturaktörernas bokningsinfo

FC Gute
I januari 2017 är kulturkompisgrupper välkomna till GA
cup, för info se www.gacup.se/om-ga-cup-32557832
För aktuell info om erbjudanden, se www.fcgute.se.

Gotlands Museum
Mot uppvisande av Kulturkompispass erbjuder Gotlands
Museum fri entré till utställningarna på Fornsalen och
Konstmuseet t.om. maj 2017.
Öppettider Fornsalen: tis-sön, kl 11-16
Öppettider Konstmuseet: ons-sön, kl 12-16, samt kvällsöppet på torsdagar till kl 20
www.gotlandsmuseum.se
0498-29 27 00

Gotlandsmusiken
Biljetter finns i mån av plats till Lilla serien (endast bokningsbart i Östergarn, Rute och Havdhem) samt Stora
serien på Wisby strand. Begränsat antal biljetter. Biljetter
måste reserveras minst en vecka i förväg.
Boka genom att ringa 0498-26 43 50, uppge namn, e-post
och telefonnummer. Biljetterna konfirmeras senast två dagar
före konsert.
För datum och konserter, se bilaga från Gotlandsmusiken.

Kulturföreningen Roxy
Som kulturkompisgrupp får man fri entre till Kf Roxys arrangemang mot uppvisande av Kulturkompispasset, så som
t.ex.: Jazzklubben, Rockklubben, Club Akustic, Visbyfestivalen, Nytändning för folkmusik.
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KULTURFÖRENINGEN

Kulturaktörernas bokningsinfo

För information och tider, se www.kfroxy.se.
Kontaktperson: Pelle Jansson, tel 070-7714411
pelle.jansson@kfroxy.se
Länsteatern Gotland
Erbjudande våren 2017:
MÖRDAR-ANDERS OCH HANS VÄNNER
En skruvad komedi skriven av Jonas Jonasson blir nu teater
i regi av Thomas Sundström.
Plats: Länsteatern Gotland, Bredgatan 10
Period: 28/2-17/4
2,5 timma inkl paus.
Mer info och spelschema på www.ltpg.se
Erbjudandet gäller i mån av plats och bokas minst en vecka
i förväg. Ring 0498-291050 (vardagar 9-12) eller mejla
info@ltpg.se. Uppge kulturkompis. Platserna är reserverade först om/när biljettkassan bekräftat bokningen. Om det
finns lediga platser får ni ett bokningsnummer. Bokningsnummer och kulturkompiskort uppvisas när ni kommer
till teatern. Biljetterna hämtas ut minst 20 minuter innan
föreställningsstart – därefter kan de komma att släppas upp
till försäljning (biljettkassan öppnar 45 min innan föreställning)
Sudrets Hockey
Mot uppvisande av kulturkompispasset får gruppen fri entré vid Sudrets hockeys matcher. Se hemsida för information
och matchtider: www.sudretshc.se
Visby Basketbollklubb
Fri entre mot uppvisande av kulturkompispasset på dessa
Matcher med Visby Ladies:
Tis 10/1, kl 19.00. ICA Maxi Arena
Lör 21/1, kl 16.00
Ons 1/2, kl 19.00
Lör 18/2, kl 16.00
Lör 11/3, kl 16.00
Ons 15/3, kl 19.00
Fler datum tillkommer när slutspelet startar.
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Kulturkompis – Make Friends Through Culture,
Gotland
Syftet med studiecirkeln är att möta nya vänner, jobba
med språkträning på svenska och få ökad samhällsförståelse med kultur som gemensam plattform.
Grupperna har totalt 4 träffar: 2 träffar i anslutning till gratisevent och 2 träffar till utöver detta.

Arbetsplan
Eftersnack på svenska!
Samtala på svenska kring följande frågor:
• Vad såg/hörde vi?
• Vad tyckte vi om det vi såg/hörde?
• Har vi sett eller hört något liknande tidigare?
Tips på andra kulturella aktiviteter
Gå guidad tur på stan
Berätta för varandra det ni vet/känner till om affärer, stadens kyrkor, myndigheter (till
exempel Skatteverket) stadens museer...
Spela tillsammans
Kanske är ni alla musikanter och kan spela ihop? Eller lära ut sånger till varandra? Lyssna på favoritmusik på Spotify?
Kulturella föreställningar – prata om oskrivna regler, t.ex:
Hur går det till när man hittar någon att gifta sig med?
Får man spotta på gatan?
När säger man varsågod/tack?
Ska man fråga om hur släkten mår?
Svenska kulturtraditioner
Berätta om era olika kulturtraditioner. För Sverige kan man till exempel berätta om: midsommar, valborg, student, jul, påsk, kräftskiva, surströmmingspremiär, Lucia. Visa gärna
klipp på Youtube till exempel.
Laga mat ihop
Träffas hemma hos en gruppmedlem och laga mat ihop, prata om traditioner och kulturer kopplat till mat.
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Medverkan Kulturkompis Gotland 2017
Vi på GotlandsMusiken är glada att vara en del av Kulturkompis Gotland under 2017!
Vi vill därför erbjuda följande biljetter till svenskfödd och nyhitkommen att parvis
besöka följande evenemang under våren 2017:
Lilla Serien: ”Orsa Spelmän” och GMs Brass:
10 biljetter (5X2) i antingen
• 02 FEB
Östergarns bygdegård kl. 19:00
• 03 FEB
Rute Folkets Hus
kl. 19:00
• 04 FEB
Havdhems bygdegård kl. 14:00
Stora Serien:
20 biljetter (10X2)
• 18 FEB:

LaGaylia Frazier och Visby Storband
på Wisby Strand kl. 15:30

Lilla Serien: ”Serenad” med GMs Blåsarkvintett och Crusellkvintetten:
10 biljetter (5X2) i antingen
• 06 MAR
Östergarns bygdegård kl. 19:00
• 07 MAR
Rute Folkets Hus
kl. 19:00
• 08 MAR
Havdhems bygdegård kl. 14:00
Stora Serien:
20 biljetter (10X2)
• 25 MAR:

”Opera Appassionata” med solister och GMs Orkester
på Wisby Strand kl. 15:30

Lilla Serien: ”Cornelis & Brel” med GMs Jazzgrupp, Janne Åström o Lennart Bäck:
10 biljetter (5X2) i antingen
• 04 MAJ
Östergarns bygdegård kl. 19:00
• 05 MAJ
Rute Folkets Hus
kl. 19:00
• 06 MAJ
Havdhems bygdegård kl. 14:00
Förutsättningar:
• Biljetterna erbjuds gratis i mån av plats
• Biljetter reserveras med namn, e-mail och telefonnummer senast en vecka i
förväg på tel 0498-26 43 50
• Biljetterna konfirmeras senast två dagar före konsert.

2017-01-16 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

