Välkommen med på Kulturkarnevalen den 12–13
november!
Årets karneval arrangeras både online och fysiskt i Grankulla,
samt ett labb i Borgå, tack vare de lättade restriktionerna och
stor efterfrågan på live evenemang. Vi vill anordna en trygg
karneval för alla involverade och därför följer vi rådande
restriktioner. Detta är ett infobrev som du skall läsa för att
vara förberedd på karnevalen. Visa gärna brevet hemma!
I Grankulla och Borgå får alla deltagare en t-skjorta och tygkasse med kulturkarnevalstryck
och de som deltar online får sina t-skjortor och väskor per post.

Plats: Hagelstamska skolan i Grankulla, Västra Skolstigen 1-3
De som deltar i hundlabbet i Borgå: Akan-Borgå Folkakademi, Runebergsatan 16-18

Hybridkarneval
För de som inte deltar i Grankulla har vi en del verksamhet online på Discord. Under fredagskvällen
kan du titta in på karnevalsinvigningen live på Discord eller delta i intressanta kvällsprogram såsom
sällskapsspel, debatt eller workshop som diskuterar miljökänslor. Ungdomschatten Ärligt talat finns
också med på Discord under fredagskvällen. Under invigningen på fredag och karnevalsfesten på
lördag får vi bland annat njuta av musik från fräscha finlandssvenska artister.
Discord är ett gratisprogram där man kan samlas och umgås online, lite som en blandning
av Whatsapp och Zoom. Du kan använda Discord i din webbläsare eller ladda ner appen gratis till
din dator eller smarttelefon. På Discord kan du chatta eller prata, samt streama video och dela med
dig av bilder och annat material i så kallade “rum”.

Labb
På Kulturkarnevalen så kommer du under lördagen 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 ditt labb har några förberedelseuppgifter
eller om labbledaren meddelat att du behöver ha något speciellt med dig, som ska användas i
labbet.

Hur kommer jag med på den virtuella karnevalen?
1.

Om du har anmält dig till karnevalen får du en länk via din mail som du ska klicka på.

2.

Länken tar dig till Kulturkarnevalens Discordserver. Det första du ska göra är att läsa och
godkänna reglerna. Du godkänner reglerna genom att klicka på det gröna checkmärket.

3.

Nu har du kommit in i Kulturkarnevalens server.

4.

Om du har anmält dig till ett online labb ska du ännu anmäla dig till labbet genom att gå till
rummet som heter ”anmälning-för-labb” i den vänstra spalten.

5.

Detta är ett privat rum där bara du kan se vad du skriver. Skriv sedan in .anmälning
mellanslag för- och efternamn. Så här: .anmälning Labb Deltagare

6.

Du har nu rätt att gå till labb rummen och njuta av karnevalen!

Om du har frågor eller svårigheter med Discord kan du kontakta elias@kulturkarnevalen.fi

Transport
Kulturkarnevalen arrangerar busstransport till karnevalen för alla som bor utanför HSL området i
huvudstadsregionen. Det kommer att ordnas tre olika bussar, en för Österbotten, en för Åboland
samt Västra Nyland och en för Östra Nyland. Ifall du bor långt ifrån påstigningsplatserna för
bussarna kan du kontakta adriana@kulturkarnevalen.fi. Så hittar vi en personlig lösning för dig.
Busstidtabeller och hållplatser publiceras och uppdateras på kulturkarnevalen.fi/transporter,
så se till att kolla upp när bussen går från din närmaste station!

Inkvartering
Vi ordnar övernattning i Hagelstamska skolan i Grankulla för dem som deltar i labben där. På plats
finns staff som visar dig till sovsalarna. Vi har planerat sovplatserna så att mindre grupper sover i
varje klassrum för att skapa en trygg upplevelse även i coronatider.

Program
Fredag 12.11
Kl. 19:30 kickar invigningen av Kulturkarnevalen igång. Invigningen äger rum i Grankulla och sänds
live på Discord för dem som deltar online. På invigningen uppträder artist Sandra Långbacka. Efter
invigningen kan du delta i kvällsprogram, som du kan läsa mera på Kulturkarnevalens hemsida. Du
behöver inte anmäla dig till något av kvällsprogrammen.
Lördag 13.11
Kl. 10:00 inleds labbarbetena och pågår tills kl. 17:00. Under dagens gång håller vi pauser för lunch
och mellanmål. Online labben pågår kl. 10:00-16:00. Efter att labben avrundats på lördag samlas vi
för karnevalsfest, som inleds med mingel i vår lounge med god mat och härlig musik av Joel
Sundqvist. Efter Joels gig får vi ta del av labbpresentationer från årets labb. Spelningen och hela
karnevalsfesten går att se live på Kulturkarnevalens Discord. Karnevalen avslutas kl. 19:00.

Ta med
●

Handsprit och munskydd

●

Sovsäck, liggunderlag, dyna, handduk och toalettsaker

●

Eventuella mediciner du använder

●

Bekväma och varma kläder

●

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

Sociala medier
Årets hashtags är #kulturärkul och #kul21. Du får jättegärna använda dessa hashtags när du tar
bilder och postar på sociala medier under karnevalen. På detta sätt kan både deltagare på plats och
online, samt anhöriga hemma ta del av vad som händer på Kulturkarnevalen.

Säkerhet, övervakning och trivsel i Grankulla
Under karnevalen i Grankulla och online finns det volontärer närvarande, vilka kan svara på frågor
och vara till som stöd om du känner dig osäker. Från arrangörernas håll finns det personal på plats
dygnet runt: producent Eva-Helén Ahlberg, produktionsassistent Adriana Knispel, konstnärlig ledare
Mikael ”Gusse” Andersson, praktikanterna Elias Kackur och Sara Sjöblom, samt Kulturkarnevalens
ordförande Elin Svedman. Du känner igen all staff på deras stafftröjor. Du kan prata med staffen när
som helst, eller söka upp dem vid närmaste infodisk. På Discord kan du kalla på staffen genom att
skriva @staff i ett inlägg! Utöver detta finns även två ordningsvakter, med första hjälpen-kunskap,
som är tillgängliga dygnet runt.
Sedan slutet av september grundar sig inte längre munskyddsrekommendationen på
coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situation.
Kulturkarnevalen har valt linjen att alla våra volontärarbetare är dubbelvaccinerade eller har påvisat
negativt coronatest. Vi följer noggrant hur coronasituationen utvecklas och iakttar myndigheternas
anvisningar. Rådande restriktioner följs. Vi önskar att alla använder ansiktsmask om möjligt och
minns att hålla god handhygien. Handdesinfektionsmedel och ansiktsmasker finns tillgängligt på
flera ställen, samt i alla labbutrymmen. Det kommer finnas snabbcoronatest på plats ifall någon av
deltagarna eller personalen skulle vilja testa sig.
För att alla ska trivas på karnevalen är det väldigt viktigt att vi visar respekt för varandra,
såväl fysiskt som online. Upprepat osakligt bemötande online leder utan vidare till att du blir utlåst
från Kulturkarnevalens server på Discord.
Värdeföremål såsom kontanter, kamera, telefon, m.m. tar vi inte ansvar för. Du bör 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.

Deltagaravgift, korrigeringar av anmälan och annullering
Deltagaravgiften är 10€ för medlemmar i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och 20€ för
övriga. Att delta i ett labb online är 5€. För avgiften får man också ta del av olika program som finns
på Discord.
Avgiften betalas in på Föreningen Kulturkarnevalen rf:s konto, FI8449700010038618, senast
den 8.11. 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 8 november 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 senast den 8 november 2021.
Om du skulle 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 avbokning av andra orsaker än sjukdom efter den 8 november, eller om du inte alls
dyker upp på Kulturkarnevalen, debiterar vi hela avgiften. Avanmälan och korrigering i anmälan
efter den 8 november måste göras till adressen info@kulturkarnevalen.fi.

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!
Eva- Helén Ahlberg
Producent
Adriana Knispel
Produktionsassistent
Mikael ”Gusse” Andersson
Konstnärlig ledare
Elias Kackur
Praktikant/kulturproducentstudernade Arcada
Sara Sjöblom
Praktikant/kulturproducentstudernade Arcada
Elin Svedman
Ordförande, Föreningen Kulturkarnevalen rf

Förfrågningar riktas till
Eva- Helén Ahlberg
Producent
eva-helen@kulturkarnevalen.fi
050 3370367
eller
Adriana Knispel
Produktionsassistent
adriana@kulturkarnevalen.fi
040 3670285
Föreningen Kulturkarnevalen r.f.
Handelsesplanaden 12 B 14 , 65100 Vasa
info@kulturkarnevalen.fi
www.kulturkarnevalen.fi

Arrangörer
Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf i samarbete med
Borgå Folkakademi – Akan, Climate Move, DUNK — De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Luckan
UngInfo – Ärligt talat chatten, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Nylands Svenska
Ungdomsförbund NSU, Tunne ry – Känsla rf, UngMartha.

Finansiärer
Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns
stiftelse, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Otto A. Malms donationsfond,
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Tre
Smeder, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse.

