
Information och priser.
1 dag:     3000:- / ideell förening: 1000:-
2 dagar:   5000:- / ideell förening: 2000:-
Kulturungdom är en momsbefriad verksamhet. Läs mer om 
vilka vi är här.

Följande måltider ingår (2 per utställare, fler kan beställa mat 
till subventionerat pris)
Lör: 12.00 – 13.30 Lunch, 16.30 – 18:00 Middag
Sön: 10.00 – 11.30 Brunch 

Ett avtal skrivs mellan utställaren och UKM Västra Götaland/
KulturUngdom som ger utställaren rätt till en plats om 2,5 m² 
på mässtorget för att visa upp sin verksamhet. UKM Västra 
Götalandsregionen/
KulturUngdom har rätt att fakturera kostnaden efter 
undertecknandet av avtal.  

Utställningsområdet är placerat i entrén på 
Karlbergsgymnasiet i nära anslutning till lokalerna för de 
publika programpunkterna.

Utställaren erbjuds bord och el utan kostnad. Utställaren 
ansvarar själv för att ställa i ordning sin plats och för 
fullständig avstädning.

Exhibition zone öppettider.
Lördag 16/5: 10.00 – 23.00 
Söndag 17/5: 11.00 – 16.00

Tillträde.
Utställaren får tillträde till sin utställarplats två timmar före (kl. 
08.00 den 16/5) och 2 timmar efter (kl. 18.00 den 17/5) 
utställningsområdet öppnar respektive stänger. 

Anmälan och frågor.
Vi erbjuder ett begränsat antal utställarplatser. 
Anmäl ditt intresse genom detta anmälningsformulär
senast den 17 april. 
Besked om du fått plats eller ej lämnas vecka 17.

Bästa hälsningar
Malin Lindgren
Exhibition zone- och VIP-programchef 
UKM Regionfestival Västra Götalandsregionen
KulturUngdom 
malin.lindgren@kulturungdom.se   

Inbjudan.
Som utställare i vårt mässtorg ”Exhibition zone” ges du möj-
lighet att exponera din verksamhet inför deltagare och publik. 
De inbjudna utställarna är verksamheter som jobbar med 
samma målgrupp som UKM, dvs 13-25 åringar från Västra 
Götaland, samt delar UKMs värdegrund. 
 
UKM Västra Götalands regionfestival 2020 arrangeras på 
Karlbergsgymnasiet i Åmål den 16-17 maj. Ca 200 deltagare, 
ledare och arrangörer från hela regionen beräknas befolka 
arrangemanget. Utöver detta tillkommer publik som tar del av 
festivalens publika delar. 

Interaktivitet. 
För att du och dina besökare ska få ut så mycket som möjligt 
av exhibition zonen råder vi dig att ha någon typ av aktivitet 
eller workshop vid ditt bord. 

Publikt festivalprogram. 
Lördag 16/5 
18.00 – 22.30 Vernissage & scenföreställning
Söndag 17/5
12.00 – 15.30 Vernissage & scenföreställning
Se fullständigt schema här.

Fakta om UKM.
UKM (Ung Kultur Möts), har funnits i Sverige sedan 1997. 
Tusentals ungdomar har deltagit i våra evenemang under 
åren med inslag på scen, alster i utställning eller som 
funktionärer och arrangörer. Många av dessa har fortsatt stå 
på scen, skapat och arrangerat upp i vuxen ålder.
 
UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga 
människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och 
konstnärligt för en publik.  
Besök festivalens hemsida här. 

Exhibition zone.

https://www.kulturungdom.se/
https://docs.google.com/forms/d/1rqhPxnsdzWEEplsvUh3uoNkIWoTJHER9smldZZG7muI/edit
https://www.facebook.com/events/123186285763749/
https://www.ukm.se/festivaler/regionfestival-vastra-gotaland-2020/

