10 OKTOBER 2019

NÄR OCH VAR?
Inkvarteringen är i Campus Raseborg (Novia) och i
Ekenäs gymnasium. Labben kommer att arrangeras i
bla. Novia, Ekenäs högstadieskola, Seminarieskolan
och i Mikaelskolan samt i andra lokaler runtom
i Ekenäs. Till några labbplatser som inte ligger i
närområdet till övernattningsskolan ordnas busstransport. Närmare information om platser, utrymmen
och tidtabeller hittar du på vår webb-app eller på
anslagstavlorna vid infodisken när du kommer till
Kulturkarnevalen.

KULTURKARNEVALENS APP
Kulturkarnevalen-webbappen går att ladda ner via
kulturkarnevalen.fi/app (instruktioner finns i den
bifogade broschyren). I appen kan du följa våra
nyheter, hålla reda på kartor, tider och kvällsprogram,
vilka andra labb som finns och utvärdera karnevalen
när veckoslutet är över. Detta är det smidigaste och
smartaste sättet att ha full koll under veckoslutet!
Ladda ner! Har du ingen smarttelefon? Frukta ej! All
information som finns i appen går också att hitta på
kulturkarnevalen.fi/app/hem.

INCHECKNING I BUSSARNA
Deltagarna anländer till Ekenäs mellan kl.16:30
och 18:00. Vid ankomst till inkvarteringsskolan, så

HEJ!

kommer staff att komma in i bussarna och checka in

november, som arrangeras i den trivsamma

endera infodisken i Novia eller Ekenäs gymnasium.

Du är anmäld till Kulturkarnevalen den 14-17
småstaden vid havet, Ekenäs. Så kul att just du
och 480 andra ungdomar från hela Svenskfinland
är på väg! Här kommer ett infobrev som du skall
läsa för att vara förberedd på karnevalen. Visa
gärna brevet hemma!

deltagarna. Deltagararmband och KK-bag delas ut.
Efter det sker inkvartering i klassrum.
Deltagarna får hämta sin kulturkarnevals T-skjorta från

DU SOM KOMMER MED EGEN TRANSPORT
De deltagare som kommer med egen transport skall
checka in vid infodisken i Ekenäs gymnasium.

PROGRAM
TORSDAG
Efter inkvarteringen serveras middag i Novia
och alla skall hinna äta före invigningen, som
kickar igång kl.19:00 i Ekenäs högstadiskola (på
promenadavstånd från Novia). Efter invigningen

LABB
På Kulturkarnevalen så kommer du under dagarna
delta i det labb du valt. Du kan kolla din anmälan

genom att logga in på kulturkarnevalen.fi/logga-in
Om du är anmäld till en köplats till något labb,
och om det blir en ledig plats, så får du ett
e-postmeddelande där vi ber dig bekräfta om du tar

kommer det att ordnas Icebreakers och Open Stage.

emot platsen. Om du inte vill överflyttas, meddela

FREDAG

kölistan.

Kl. 9:30 samlas alla deltagare i Novia, därifrån går

För att vara ordentligt förberedd inför ditt

man till labbet med sin labbledare, som har en skylt

info@kulturkarnevalen.fi, så tar vi bort dig från

labb under veckoslutet så ber vi alla gå in på

med labbets namn. Labbet börjar kl.10:00.

kulturkarnevalen.fi/labb och kolla om just ditt

Mellan kl. 18:00 och 23:00 så kommer det arrangeras

labbledaren vill att du tar med dig något till labbet.

kvällsprogram av våra samarbetsföreningar. Du
kan läsa mer om programmen i broschyren som

labb har några förberedelseuppgifter eller om

kom med detta brev men även på vår hemsida och

TRANSPORT

i appen. Man behöver inte anmäla sig till något av

(gäller endast den som i sin anmälan uppgett behov

kvällsprogrammen.

av transport)

LÖRDAG

Bifogat till det här brevet hittar du information

Under lördagen fortsätter labbarbeten under

till den hållplats som du har uppgett i din

dagen. Från kl. 19:00 hålls karnevalsfesten med
labbpresentationer, utställningar och avslutningsvis
fest med DJ-labbet.

om busstransporter. Vi vill att du håller dig
anmälan. Fram till den 21.10. har du möjlighet
att själv ändra i din transportanmälan. Efter det
bör du ta kontakt med arrangören per e-post:

adriana@kulturkarnevalen.fi, om du vill byta

SÖNDAG

hållplats.

Söndagen börjar med en stadig frukost, packning

På resan till Kulturkarnevalen har vi i varje buss

och städning av sovsalarna. Mellan kl. 10:00
och 11:00 blir det karnevalsavslutning med
labbpresentationer och utvärdering.

en bussvärd, som du skall ta kontakt med om du
på resedagen av någon anledning blir förhindrad
att delta. Övriga dagar, i andra ärenden och
gällande frågor om transporterna skall du kontakta

BESÖKSHUNDAR

adriana@kulturkarnevalen.fi eller 040 3670285

Efter fjolårets karneval framförde en del deltagare

OBS! Det är viktigt att du kommer i tid till bussen –

önkemål om att karnevalen skulle få besök av

Bussen väntar nämligen inte in eftersläntrare!

sk.terapihundar. I år erbjuder vi under två timmar
varje kväll möjlighet att träffa våra karnevalshundar,
Rosie, Kira och Cindy. Hundarna är utbildade för
att sprida trygghet, lugn och glädje hos besökare.
Rosie är en Samojedflicka, perfekt storlek för
kramar och mys. Cindy är en bichon havanaistik (s.k.
allergivänlig ras), social, trygg, glad och vänlig. Kira
är en 1-årig nyfiken och levnadsglad havanaistik.
Hundarna har egna rum i Novia och i gymnasiet.

ÅLÄNNINGARNAS TRANSPORT
Alla ålänningar får seprat information om sin/
sina resor, så håll koll på e-posten! Förfrågningar:
adriana@kulturkarnevalen.fi.

INKVARTERING
Sovsalarna finns utmärkta på kartor (som hittas i
appen och på anslagstavlan i skolan). På plats finns
också staff som guidar till sovsalarna. Du får själv
välja i vilket rum du vill övernatta, men vänligen ta
i beaktande att du i din anmälan har uppgett om du
vill övernatta i flick-, pojk- eller samrum, eftersom
arrangören har planerat fördelningen av de olika
rummen på basis av deltagarnas önskemål.

TA MED
·· Sovsäck, liggunderlag, dyna, handduk och
toalettsaker.
·· Eventuella mediciner du använder.
·· Bekväma, varma och oömma kläder, även kläder
för utomhusvistelse.
·· Simkläder och handduk om du vill gå och simma i
simhallen i Ekenäs
·· Lite kontanter eftersom det kan finnas
möjlighet att köpa något smått och gott i
övernattningsskolan
·· En extra filt kan vara bra att ha till natten, kanske
också yllesockor.
·· Öronproppar kan vara bra att ha om du vet att du
är känslig för ljud

SÄKERHET, ÖVERVAKNING OCH
TRIVSEL
Under kulturkarnevalen så kommer det att finnas
en säkerhetsfirma med personal på plats som har
första hjälpen-kunskap och övervakningen sker
dygnet runt. Utöver detta finns även ett stort gäng
volontärer som arbetar med att svara på frågor,
guida er till rätt ställe och finnas som stöd om
något känns osäkert.
Från arrangörshåll finns det personal på plats
dygnet runt: producent Eva-Helén Ahlberg,
produktionsassistent Adriana Knispel, konstnärliga
ledaren Mikael ”Gusse” Andersson, praktikant Heidi
Grönroos och FSS:s ordförande Emelie Jäntti samt
Jonna Skand som under många år varit med som
vuxen på karnevalen.
Du kommer att känna igen all staff på deras stafftröjor och du kan komma och prata med staffen
när som helst, eller söka upp dem vid närmaste

SOCIALA MEDIER
Årets hashtags är #kulturärkul och #kul19ekenäs.
Använd gärna dessa hashtags när ni tar bilder och

postar på sociala medier under veckoslutet så kan
både deltagare och anhöriga hemma ta del av vad
som händer under karnevalen.

DELTAGARAVGIFT,
KORRIGERINGAR AV ANMÄLAN
OCH ANNULLERING
Deltagaravgiften är 50€ för medlemmar i FSS,
60€ för övriga. Avgiften betalas in på Föreningen
Kulturkarnevalen rf:s konto, FI8449700010038618,
senast den 21.10.
Bifogat i detta kuvert finns bankgirot. Kom ihåg att
uppge referensnumret vid betalningen!
Avgiften inkluderar transporter, kost, logi,
deltagande i labb, olycksfallsförsäkring och
kulturkarnevalsprylar.
Om du vill göra korrigeringar i din anmälan,
så kan du göra det fram till den 21.10 på

kulturkarnevalen.fi/logga-in. Du loggar in med den
e-postadress som du använde när du anmälde dig

och det lösenordet du då tog i bruk. Du kan avboka
fram till den 21 oktober 2019.
Vid avanmälan efter den 21 oktober, eller om du inte
alls dyker upp på Kulturkarnevalen, debiterar vi hela
avgiften. Vid avbokning av andra orsaker än sjukdom
återbetalar vi inte deltagaravgiften. Om du skulle bli
sjuk och därför inte kan delta på karnevalen, måste
du visa upp ett sjukintyg för att få tillbaka/ inte
behöva betala din deltagaravgift.
Avanmälan och korrigering i anmälan efter
den 21 oktober måste göras till adressen
info@kulturkarnevalen.fi.

infodisk.

Tidigare år har det förekommit att deltagare inte

För att upprätthålla trivseln under karnevalen så är

som köat till karnevalen och som gärna skulle ha

det väldigt viktigt att vi visar respekt för varandra.
Vi respekterar även de tiderna som gäller för
tystnad. Värdeföremål såsom kontanter, kamera,
telefon, m.m. tar vi inte ansvar för. Du bör alltså
själv se till att du inte lämnar dina värdeföremål
obevakade. Alla former av sprit och droger är
förbjudna och konfiskeras. Innehavarna skickas hem
på egen eller målsmännens bekostnad. Skolområdet
är också en rökfri zon.

alls dyker upp. Detta är synd, eftersom de ungdomar
tagit emot en plats inte då får chansen att delta
även om lediga platser uppstår. Vi hoppas förstås
att du deltar!

MEDDELA OSS
Om du behöver extra hjälp med något, meddela
oss så att vi kan ta det i beaktande vid planeringen
av praktiska arrangemang. Om du har någon
födoämnesallergi är det viktigt att du har kommit
ihåg att uppge det i anmälningsformuläret.

VI SES I EKENÄS!

FÖRFRÅGNINGAR RIKTAS TILL

EVA- HELÉN AHLBERG

EVA- HELÉN AHLBERG

Producent

ADRIANA KNISPEL

Producent

eva-helen@kulturkarnevalen.fi
050 3370367

Produktionsassistent

MIKAEL ”GUSSE” ANDERSSON
Konstnärlig ledare

HEIDI GRÖNROOS

eller

ADRIANA KNISPEL

Produktionsassistent
adriana@kulturkarnevalen.fi

Praktikant/kulturproducentstuderande Arcada

040 3670285

EMELIE JÄNTTI

FÖRENINGEN KULTURKARNEVALEN R.F.

FSS rf

65100 Vasa

Ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund

SOFIA WAHLROOS

Hovrättsesplanaden 16, vån 6
info@kulturkarnevalen.fi
www.kulturkarnevalen.fi

Ordförande, Föreningen Kulturkarnevalen rf

ARRANGÖRER

FINANSIÄRER

Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands

Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kultur-

Svenska Skolungdomsförbund FSS rf i samarbete

ministeriet, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns

med bl.a. Raseborgs kommun, Yrkeshögskolan

stiftelse, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för

Novia, Mikaelskolan i Ekenäs, Lärkkulla, DUNK — De

studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds

Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Folhälsan,

minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius

Luckan UngInfo, KulturÖsterbotten, Nylands svenska

fond, Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Tre Smeder,

ungdomsförbund (NSU), Pohjola Norden, Protu,

Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenck-

Radio X3M, Regnbågsankan, Sveps ungdomsverk-

ells stiftelse, William Thurings stiftelse.

stad, Tankesmedjan Agenda, UngMartha.

Det här brevet har endast skickats till de personer som har en bekräftad plats i ett labb på Kulturkarnevalen.

