Hej, och välkommen med till
Kulturkarnevalen den 10–13
november!
I år firar Kulturkarnevalen 20 år och vår
jubileumskarneval ordnas i Borgå. Snart är det dags
för Kulturkarnevalen igen, och det är dags att börja
förbereda sig.
Du kan se fram emot spännande händelser och
lärorika upplevelser. Bland annat kommer du att delta
i händelserika labb,vara med om roliga kvällsaktiviteter
och mycket mer.
Vi hoppas att alla kan trivas och därför önskar vi att du
läser detta brev innan karnevalen så att du är väl
förberedd, visa även brevet hemma!

Plats
Lyceiparkens skola i Borgå, Biskopsgatan 3–7

Inkvartering
Vi har ordnat övernattning på Lyceiparkens skola i Borgå. Övernattningen sker på golv i
klassrum och gympasal. Då du anländer kommer staff visa dig till en sovsal. Vi har
planerat sovsalar för endast flickor, pojkar eller icke könsuppdelade rum. Ifall du har
frågor kring övernattningen kan du vända dig till staffen. För en bekväm övernattning
vill vi att du tar med liggunderlag, kudde och en sovsäck. Tystnaden börjar kl. 23.

Incheckning
Incheckningen kommer att ske då bussarna anländer till Borgå på torsdag kväll mellan
kl.18.00 och 19.00. Du kommer att checka in vid infodisken och samtidigt får du dina
kulturkarnevalsprylar. Se till att ta fram din biljett färdigt när du kommer till
incheckningen, så det går smidigt och snabbt. I år kommer du istället för en klassisk
namnbricka få en infobricka, med namnbricka på ena sidan och digital infobroschyr på
andra. Du öppnar infobroschyren genom att skanna QR-koden på baksidan av
namnbrickan och få tillgång till all viktig information.

Labb
För att kunna förbereda dig inför det labb du valt ska du se ifall
labbledaren bett dig ta med något speciellt eller vill att du
förbereder någonting inför labbet. Du kan göra detta genom att gå
in på kulturkarnevalen.fi/labb eller genom att skanna QR-koden.
Det kan också vara bra att tänka på att packa med passande kläder
till motsvarande labb.

Transport
Vi ordnar busstransport till och från karnevalen för deltagare som
uppgett att de behöver skjuts vid anmälan. Dessa bussar åker tur
och retur och ingår i priset. Bussarnas tidtabeller publiceras och
uppdateras på kulturkarnevalen.fi/transport eller så kan du skanna
QR-koden. Ifall du har frågor kring busstransporterna kan du vända
dig till adriana@kulturkarnevalen.fi
OBS! Det är viktigt att du kommer i tid, bussen väntar inte.

Tidtabell
Torsdag 10.11
18:00-19:00

Deltagarna anländer, incheckning, middag i Lyceiparkens skola

20:00-20.45
21:00-22:30

Kulturkarnevalen invigs med program och en spektakulär eldshow
utomhus
Kvällsprogram

21:30-22:30

Kvällsmat

23:00

Tystnad

Fredag 11.11
07:00-08:30

Frukost

09:00-09:30

Samling, labbledarna presenteras

10:00-12:00

Labbarbete

12:00-13:00

Lunch

13:00-15:00

Labbarbete

15:00-15:30

Mellanmål

15:30-17:30

Labbarbete

17:30-18:30

Middag

18:00-22:30

Kvällsprogram

21:00-22:30

Kvällsmat

23:00

Tystnad

Lördag 12.11
07:00-08:30

Frukost

09:00-11:30

Arbete i labb

11:30-12:30

Lunch

12:30-14:30

Labbarbete

14:30-15:00

Mellanmål

15:00-16:30

Labbarbete

17:00-18:00

Middag och soundcheck för olika labb

19:30-00:00

21:30-22:30

Karnevalsfest med labbpresentationer & utställningar
Show med rappartisten Averagekidluke
DJ
Labbpresentationer: 19:30-21:00
Kvällsmat

00:30

Tystnad

Söndag 13.11
07:00

Packning och städning av sovsalarna

07:00-08:30

Brunch

09:00-10:00

Utvärdering, karnevalsavslutning med
Teatershow

Kvällsprogram
Under kvällarna ordnas det kvällsprogram i Lyceiparkens skola och
på fredagskvällen på ungdomslokalen Zentra. Ingen föranmälan
behövs, det är bara att hänga med!
FSS’s chillrum är öppet under hela karnevalens gång, och här kan du
bekanta dig med förbundet samt få nyttig information.
Du kan läsa mera om kvällsprogrammen på
kulturkarnevalen.fi/program eller genom att skanna QR-koden.

Säkerhet, trivsel och övervakning i Borgå
Under karnevalens gång kommer det att finnas staff närvarande som kan svara på
frågor, hjälpa till och finnas som stöd då du behöver det. Det kommer också att finnas
personal på plats dygnet runt som du med låg tröskel kan prata med. Du känner igen
dessa staffisar från deras stafftröjor, och du kan söka upp dem vid närmaste infodisk.
Det kommer också att finnas ordningsvakter på plats som försäkrar allas trygghet och
ordning. Ordningsvakterna har också hand om första hjälpen. Du hittar telefonnummer
till ordningsvakterna och första hjälpen på din namnlapp, som går att ringa dygnet runt.
Kulturkarnevalen ansvarar inte för värdesaker såsom kontanter, mobiler, kameror o.s.v.
Det är på ditt ansvar att se till att inte lämna värdefulla föremål obevakade.
För allas trivsel så finns det vissa regler du måste följa under din vistelse på
Kulturkarnevalen. Det är viktigt att visa respekt för andra, osakligt bemötande tolereras
ej. Alkoholbruk och drogbruk är strängt förbjudet. I fall dessa regler bryts kontaktas
hemmet och deltagaren skickas hem på egen bekostnad. Vi vill också påminna att
skolområdet är en rökfri zon. Det är också bra att uppmärksamma att skolan är skofri,
och det kan vara bra att ta med inneskor.

Ta med
-

Sovsäck, liggunderlag, dyna, handduk och toalettsaker

-

Eventuella mediciner du använder

-

Bekväma och varma kläder, oömma kläder som lämpar sig för ditt labb

-

Öronproppar kan vara bra att ha om du vet att du är känslig för ljud

-

Eventuellt någonting som behövs till ditt labb, ifall detta har informerats. Läs mer
om det i labbeskrivningen på webben

-

Inneskor eller motsvarande att röra dig inomhus med

Deltagaravgift
För medlemmar i Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) är avgiften 50€ per
person. Om du inte är medlem så är standardavgiften 60€ per person. Det är viktigt att
betala avgiften innan förfallodagen. I avgiften ingår transport, mat, logi, program,
olycksfallsförsäkring och kulturkarnevalesprylar. I detta brev finns din faktura bifogad,
om du inte betalade avgiften med kort då du anmälde dig eller din skola har meddelat
oss att den bekostar avgiften.
Om du vill göra ändringar i din anmälan kan du ta kontakt med
info@kulturkarnevalen.fi.
Du kan avanmäla dig fram till 24 oktober. Om du blir sjuk så uppmanar vi dig att stanna
hemma och kontakta oss. Vid sjukdomsfall returnerar vi hela deltagaravgiften oavsett
när du meddelar mot uppvisande av sjukintyg. Om du i andra fall inte avbokat men inte
kommer till Kulturkarnevalen så debiterar vi hela summan. Vid avbokning återbetalas
inte Eventbrites serviceavgift.

Ta kontakt!
Ifall du behöver extra hjälp med någonting är det viktigt att du meddelar oss så att vi
kan ta det i beaktande under planeringsfasen. Om du har födoämnesallergier är det
viktigt att du meddelar oss snarast ifall du har glömt att uppge det i
anmälningsformuläret. Vid andra eventuella frågor eller information du tycker kunde
vara bra för oss att veta, kan du meddela oss via telefon eller e-post. Du hittar våra
kontaktuppgifter på Kulturkarnevalens hemsida.
Eva- Helén Ahlberg
eva-helen@kulturkarnevalen.fi
Producent
Adriana Knispel
adriana@kulturkarnevalen.fi
Produktionsassistent
Mikael ”Gusse” Andersson
Konstnärlig ledare

Laine Young
Praktikant/kulturproducentstudernade Arcada
Maria Hagström
Praktikant/kulturproducentstudernade Arcada
Elin Svedman
Ordförande, Föreningen Kulturkarnevalen rf

Kulturkarnevalen arrangeras av Föreningen Kulturkarnevalen tillsammans med Finlands Svenska
Skolungdomsförbund FSS i samarbete med Borgå stad, Borgå Folkakademi-Akan, Dagsverke,
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU,
Folkhälsan, Luckan UngInfo, Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU, School of Gaming och
UngMartha.
Kulturkarnevalen understöds av Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet,
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för
studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius
fond, Stiftelsen Tre Smeder, Waldemar von Frenckells stiftelse och William Thurings stiftelse.

