Välkommen med på Kulturkarnevalen den
14 november 9.00-18.00!
Årets karneval kommer att bli kort men
intensiv, och arrangeras till största delen
online. Det finns även fysiska labb på några
platser i Nyland och ett i Åbo, som
arrangeras som planerat såvida läget tillåter.
Vi har som målsättning att arrangera en
trygg karneval för alla inblandade och följer
fortsättningsvis med läget med
coronapandemin samt följer
myndigheternas rekommendationer. Vi
informerar om alla ändringar i planerna på
vår hemsida och personligen till alla
ändringarna berör.

I det här brevet hittar du information om hur
karnevalen och våra labb är organiserade,
hur vår virtuella karneval på Discord kommer
att fungera, samt annat som kan vara bra att
veta. Med i brevet skickar vi också ett
munskydd i tyg med Kulturkarnevalens logo
på, för att betona vilken vikt vi lägger på
säkerheten i år. Visa gärna brevet hemma!

VIRTUELL KARNEVAL?
För att inte helt tappa bort vår fina karnevalsstämning har
vi valt att flytta in Kulturkarnevalen på Discord i år.
Discord är en digital plattform för att träffas online, som
du kan läsa mera om i infoflyern som finns bifogad till
detta brev. Oavsett var du befinner dig den 14 november
så kan du träffa andra deltagare och våra fina staffisar i
vår Discord-server och ta del av karnevalprogrammet där.
Varje labb kommer att ha sitt eget rum att hålla till i, och
det kommer även finnas annat program att ta del av.
Inbjudan till och instruktioner gällande hur du loggar in på
vår Discord-server mejlas ut till den adress du använde för
att göra din anmälan, och borde komma fram samma
vecka som karnevalen. Har du inte fått ett mejl innan den
12 november, kontakta oss. Du kan även ladda ner och
bekanta dig med Discord på förhand om du inte redan
använder det.

LABB
Du kommer under dagen att delta i det labb du valt. Du
kan kolla din anmälan genom att logga in på
kulturkarnevalen.fi/logga-in.
För att vara ordentligt förberedd inför ditt labb så ber vi
alla gå in på kulturkarnevalen.fi/labb och kolla om just ditt
labb har några förberedelseuppgifter eller om
labbledaren meddelat att du behöver ha något speciellt
hemma som ska användas i labbet. Där kan du som deltar
online även kontrollera på vilken plattform ditt labb
kommer att vara. Informationen uppdateras vartefter
labbledaren meddelat oss vilken plattform som kommer
användas.

TRANSPORT
(gäller de som INTE deltar i ett labb online)
Kulturkarnevalen ordnar inga transporter i år, så du har
själv ansvaret för att ta dig till platsen där ditt labb ordnas.
Om du använder dig av allmänna transportmedel skall du
enligt myndigheternas rekommendation använda
munskydd. Ta också med eget handdesinficeringsmedel,
så att du kan göra resorna så trygga som möjligt. Du
måste avstå från att delta om du känner av
förkylningssymptom, meddela då oss att du inte är på
kommande.

PROGRAM
09:00
09:30
11:30
12:00
12:30
15:00
17:30
18:00

INVIGNING (ONLINE)
LABBARBETE
LUNCH
SAMLING (ONLINE)
LABBARBETE FORTS.
MELLANMÅL
LABBARBETE FORTS.
SLUTFEST MED LABBPRESENTATIONER
(ONLINE)
KARNEVALEN AVSLUTAS

18:00 -> MINGEL PÅ DISCORD
Vi inleder karnevalen alla tillsammans klockan
9.00, så kom i tid till labbplatsen om du deltar i
ett fysiskt labb och se till att logga in i god tid
om du deltar online!

SÄKERHET, ÖVERVAKNING OCH
TRIVSEL
Under dagen kommer det på varje labbplats
och online att finnas några volontärer
närvarande som alltid kan svara på frågor
och finnas som stöd om du känner dig
osäker. Från arrangörshåll finns även
personal tillgänglig. Du kommer känna igen
staffen online på färgen på deras namn.
För att alla ska trivas på karnevalen är det
väldigt viktigt att vi visar respekt för
varandra, såväl fysiskt som online. Upprepat
osakligt bemötande leder utan vidare till att
du blir utlåst från Kulturkarnevalens server
på Discord.
Vi uppmanar även de som deltar i fysiska
labb att följa rekommendationerna för
användning av munskydd som Nylandsrespektive Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt gett ut. I skrivande stund
(20.10) rekommenderas att alla från 15 år
och uppåt använder munskydd såväl i
kollektivtrafik som i offentliga lokaler och
under
offentliga
evenemang.
Inom
hobbyverksamhet rekommenderas att även
personer i högstadieåldern använder
munskydd.

Med detta brev kommer ett munskydd i tyg
med Kulturkarnevalens logo på. Du får
väldigt gärna använda det, men kom ihåg att
tvätta eller koka munskyddet innan
användning och mellan varje gång du
använder det. Var även noggrann med att
alltid byta munskydd varje gång du av någon
orsak måste ta av dig ditt munskydd, och
med jämna mellanrum under dagen. Ett
fuktigt och/eller smutsigt munskydd är också
ett tecken på att det är dags att byta till ett
nytt! Det kommer att finnas
engångsmunskydd på plats vid de fysiska
labben, men vi rekommenderar att man
även har med egna.

SOCIALA MEDIER
Årets hashtags är #kulturärkul och
#kul20överallt. Du får jättegärna använda
dessa om du tar bilder och postar på sociala
medier under dagen!

DELTAGARAVGIFT,
KORRIGERINGAR AV ANMÄLAN
OCH ANNULLERING
Du som deltar i ditt labb online deltar
GRATIS.
Om du deltar i ett labb som inte ordnas
online, är deltagaravgiften 10€ för
medlemmar i FSS och 20€ för övriga.
Avgiften betalas in på Föreningen
Kulturkarnevalen rf:s konto,
FI8449700010038618, senast den 2.11.
Bifogat i detta kuvert finns bankgirot. Kom
ihåg att uppge referensnumret vid
betalningen!
Avgiften inkluderar lunch och mellanmål
(beställs av arrangören som Take Away lunch
till labbplatsen), deltagande i labb,
olycksfallsförsäkring och
kulturkarnevalsprylar. Förutom munskyddet
som kom med i detta brev, kommer du också
att få en t-skjorta och en tygkasse
hemskickade på posten innan karnevalen.

Om du vill göra korrigeringar i din anmälan, så kan du göra
det fram till den 2.11 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 2 november 2020.
Skulle du bli sjuk eller uppleva förkylningssymptom innan
karnevalen uppmanar vi dig att stanna hemma och
meddela oss att du inte har möjlighet att delta! Vi
återbetalar då din deltagaravgift oavsett när innan
karnevalen du meddelar oss.
Vid avanmälan av andra orsaker efter den 2 november,
eller om du inte alls dyker upp på Kulturkarnevalen,
debiterar vi hela avgiften.
Avanmälan och korrigering i anmälan efter den 2
november måste göras till adressen
info@kulturkarnevalen.fi.

MEDDELA OSS
Om du behöver e 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 NOVEMBER!

FÖRFRÅGNINGAR RIKTAS TILL

EVA-HELÉN AHLBERG
Producent

EVA-HELÉN AHLBERG
Producent
eva-helen@kulturkarnevalen.fi
050 3370367

ADRIANA KNISPEL
Produktionsassistent
MALIN ÅHMAN
Produktionsassistent
MIKAEL ”GUSSE” ANDERSSON
Konstnärlig ledare
ELIN SVEDMAN
Praktikant/kulturproducentstuderande Arcada
ALEXANDRA WEGELIUS
Ordförande, Finlands Svenska
Skolungdomsförbund FSS rf
ELIN SVEDMAN
Ordförande, Föreningen Kulturkarnevalen rf

eller
ADRIANA KNISPEL
Produktionsassistent
adriana@kulturkarnevalen.fi
040 3670285
eller
MALIN ÅHMAN
Produktionsassistent
malin@kulturkarnevalen.fi
041 740 5317
FÖRENINGEN KULTURKARNEVALEN R.F.
Handelsesplanaden 12 B 14
65100 Vasa
info@kulturkarnevalen.fi
www.kulturkarnevalen.

ARRANGÖRER

FINANSIÄRER

Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands
Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och
kulturministeriet,
Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Korsholm, Lisi
Wahls stiftelse för studieunderstöd, Harry
Schaumans stiftelse, Konstsamfundet,
KulturÖsterbotten, Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf
Gesellius fond, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska
folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells
stiftelse, William Thurings stiftelse.

Vi samarbetar med Korsholms kommun,
Grankulla stad/Kulturverket och Nylands
Svenska Ungdomsförbund NSU om utrymmen
och labb arrangeras i samarbete med DUNK
— De Ungas Musikförbund i Svenskfinland,
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU,
Folkhälsan, Radio X3M, Wasa Teater, Yle
Strömsö och Yrkeshögskolan Novia.

