
UKM - Ung Kultur Möts

Regionfestival Västra Götaland 2020

Inbjudan till VIP-program

Vi är mycket stolta över att bjuda in just DIG till
UKM Västra Götalands regionfestivals VIP-
program 2020. Programmet är utformat för att ge
dig en så omfattande inblick som möjligt i vad
UKM är och se hur de unga arrangörerna arbetar.
 
OM UKM
UKM skapar mötesplatser i form av
kulturfestivaler. Det finns inga gränser för vilka
konstuttryck som får plats. UKM verkar för att
ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta
plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt
arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande,
inflytande och påverkan. Metoden är att arrangera
festivaler av, med och för unga 13-25 år. På
ukm.se kan du läsa mer. 
 
VARFÖR VIP-PROGRAM?
De flesta som upplevt UKM får glitter i ögonen när
de pratar om UKM. Det går helt enkelt inte att
skriva en text om vad som är så bra med
festivalerna. En måste vara där. Därför finns VIP-
programmet - för att du ska få se glittret med egna
ögon. Det är också en unik chans att se bakom
scenen hur en UKM-festival går till.
Regionfestivalen arrangeras av en ung
ledningsgrupp som du får träffa under dagen. 
Vår förhoppning är att VIP-programmet ska
möjliggöra fler UKM-festivaler för fler ungdomar.
 
När: 16 maj 14.30-22.30
Var: Karlbergsgymnasiet, Åmål
Hur: Kostnadsfritt, middag ingår

PROGRAM
14.30 Välkomna, vad är UKM?
15.00 Rundtur på festivalen, träffa
områdesansvariga
16.30 Frågestund med ledningsgruppen
17.00 Middag med festivaldeltagarna
18.00 Invigning med röda mattan & vernissage
19.00 Scenföreställning
20.30 Paus
21.00 Scenföreställning
22.30 Slut
 
ANMÄLAN
Vi har ett begränsat antal platser, först till kvarn
gäller. Sista anmälningsdag är 30 april.
Uppge i din anmälan:
- Namn och telefonnummer, mejladress 
- Eventuella allergier
- Organisation du representerar
 
Anmälan skickas till VIP-programmets
projektledare Malin Lindgren 
malin.lindgren@kulturungdom.se


