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Pressinbjudan:

Media är välkomna
att besöka årets kulturkollon
Till helgen startar de första av sommarens efterlängtade kulturkollon i Fyrbodal. Det är
många barn och unga som väntat på detta. Även kolloledarna är förväntansfulla.
- Kollona är toppen! De brukar vara mycket uppskattade av barnen och deras föräldrar,
säger Johanna Abrahamsson på Cirkusexpressen, som varit med och arrangerat kollon
många gånger genom åren.
Arrangörerna är erfarna kulturaktörer som är verksamma i vårt geografiska område. Under
veckorna 25–26 genomförs sex stycken kollon av Gerlesborgsskolan, Cirkusexpressen,
Danspoolen och Not Quite. Alla kollon avslutas med uppvisning eller vernissage.
- För många deltagare är kollona mycket betydelsefulla, säger Ida Svanberg, kulturstrateg på
Fyrbodals kommunalförbund. De får både prova på nya kreativa saker och lära känna nya
kompisar. Vi vet också att kommunerna har svårt att erbjuda denna typ av kulturaktiviteter
på egen hand, men tillsammans får vi till det. Det känns kul.
Fyrbodals kulturkollon genomförs i samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund,
kommunerna i Fyrbodal och Vi Unga (Studieförbundet Vuxenskolan).
Media är välkomna att besöka årets kulturkollon. För att få hjälp med ditt besök, kontakta
kulturstrateg Ida Svanberg (kontaktuppgifter nedan).
Danspoolen i Vänersborg håller i två danskollon. Med olika dansstilar får deltagarna utveckla
sitt eget skapande. Det blir många timmars dansträning varje dag inom jazz, modernt,
improvisation och street. Kollona pågår vecka 25 respektive vecka 26.
På Not Quite i Fengersfors får deltagarna utmana sitt konstnärliga skapande med händerna.
I de fina verkstäderna får de arbeta med olika material, som trä, metall, textil och lera. Ett
kollo som pågår vecka 25.
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Cirkusexpressen utanför Uddevalla utmanar med alla möjliga cirkuskonster. De modiga
deltagarna får lära sig mer om jonglering, tygakrobatik och trapets. Även här blir det två
kollon som pågår vecka 25 respektive vecka 26.
På Gerlesborgsskolan i Bohuslän arbetar kolloungdomarna med både klassiska och moderna
tekniker. De fokuserar på landskapskonst genom teckning, måleri och skulptur. Ett kollo som
pågår vecka 26.
För mer information kontakta
Ida Svanberg, kulturstrateg och projektledare för kulturkollo 2018,
Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 34 E-post: ida.svanberg@fyrbodal.se
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

