TJUGOSEX
SÄTT ATT

NÅ UT I
GÖTEBORG

Hej arrangör!
I denna folder kan du läsa om hur du når ut med arrangemang i Göteborg. 26 smarta
och i de flesta fall, kostnadsfria tips, som ger dig kontakt med en bred publik. Dina
e-postlistor, Facebook-grupp och MySpace-sida är bra sätt att nå och hålla kontakten med
intresserade personer. Här presenteras fler möjligheter. I foldern finns också en karta med
utmärkta platser för marknadsföring.

AFFISCHERING, JÄRNTORGET
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sätt att nå ut i Göteborg

Affischering

På många platser i Göteborg finns det affischeringstavlor
för arrangörer. Det är viktigt att alla hjälps åt att använda
ytorna så att så många som möjligt kan synas samtidigt.
Det är därför bara tillåtet att sätta upp en affisch per sida
och det största tillåtna formatet är A2. Det är inte tillåtet att
sätta upp affischer på träd, lyktstolpar, elskåp, husväggar,
staket eller liknande. Kartan med affischeringstavlornas
placering och vilka regler som gäller för tavlorna finns även
på Göteborgs Stads hemsida. Där finns även denna folder
att ladda ned. Sök på affischering.

---

De riktlinjer som gäller är:
 ffischering ska ske på de anslagstavlor
A
kommunen har satt upp
Materialet får inte var kränkande eller anstötligt
Du får bara sätta upp en affisch per sida
Största tillåtna format är A2
Varje måndag rensas tavlorna
Tavlorna får inte användas för reklam för butiker,
restauranger och produkter
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Bibliotek och bokbussar

Föreningar och kulturarrangörer är välkomna att
lämna in en mindre mängd foldrar samt en affisch per
stadsdelsbibliotek till personalen på Kulturpunkten på
Stadsbiblioteket. Materialet distribueras sedan till samtliga
bibliotek och bokbussar i Göteborg. Affischer skall
vara rullade en och en och foldrarna paketerade i små
buntar. Det finns 25 bibliotek och två bokbussar. Om
större mängder foldrar skall distribueras tas en avgift ut.
Kontaktinformation till Kulturpunkten finns under nästa
rubrik.

GÖTEBORGS TURISTBYRÅ
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KULT – kulturnyheter för
studenter på Chalmers
och Göteborgs Universitet.

Kulturpunkten

Kulturpunkten är en bemannad informationsdisk i
Stadsbibliotekets entré. Här ges skräddarsydda tips om
vad som händer på Göteborgs och Västra Götalands
kulturscener. Kulturpunkten arbetar aktivt för att kulturen
ska nå ny publik. Här lämnar du som arrangör material t.ex
flyers och program, som Kulturpunkten delar ut. Skicka
gärna press- och nyhetsutskick så de kan få med det i sitt
nyhetsbrev. Här finns en liten scen där det är möjligt att
göra korta föredrag, trailers för föreställningar eller spela
livemusik. Under Kulturpunktens kampanjveckor får du
som aktör inom kulturlivet ta plats för att informera och
svara på frågor.
Besöksadress: Kulturpunkten, Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3
E-post: kulturpunkten@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-368 32 40
Internet: www.goteborg.se/kulturpunkten

Med hjälp av KULT kan du snabbt fylla salongen. Ta hjälp
av kontaktpersonen för KULT att skicka erbjudande till
studenterna i nätverket. Studenterna är intresserade av
prisvärda erbjudanden och spännande kulturtips. Förutom
oemotståndliga erbjudanden, skickar KULT nyhetsbrev
varje månad med ett urval av stans mest intressanta
händelser; klubb, teater, poesi, dans, konst osv. Allt för att
göra Göteborg till en mer attraktiv stad för studenter.
Läs mer på: www.kult.it
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Turistbyråerna

Det finns två turistbyråer i Göteborg. Här finns möjlighet
att sätta upp mindre affischer på Turistbyrån vid
Kungsportsplatsen. En Tv-skärm visar dagens tips. För att
få in dagens tips kan du mejla text och bild (165x165px).
Urvalet av vad som skall visas görs av personalen på
turistbyrån. I Nordstan finns en viss möjlighet att lämna
flyers.
Besöksadresser: Kungsportsplatsen 2 samt Nordstadstorget i
Nordstans shoppingcenter.
E-post: turistbyran@goteborg.com
Telefon: 031-61 25 00
Internet: www.goteborg.com
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Kalendarier
och information
på internet
Guiden i Göteborgs-Posten

Varje dag trycks ett kalendarium i GP:s kulturdel som heter
Guiden. Där presenteras dagens arrangemang i bland
annat Göteborg. Det är kostnadsfritt att vara med. Att
skicka med en bra, högupplöst bild ökar chansen till större
utrymme och exponering. Guiden gör ett urval som de
presenterar. Skicka ditt material senast fem arbetsdagar
före första införandedag.
Guiden Göteborgs-Posten 405 02 Göteborg
E-post: guiden@gp.se
Telefon: 031-62 40 73 (måndag–torsdag kl. 10–11)
Fax: 031-62 42 08
I G-P:s kulturdel finns även avdelningen Klubb& konsert
som i samarbete med Djungeltrumman presenterar vad
som händer på musikscenen. Du kan skicka dina tips till
dem via aveny@gp.se

Det finns fem webbplatser som drivs med offentligt
uppdrag att informera om vad som sker i stadens och
regionens kulturliv:
goteborg.com, Göteborgs kulturnät, Kultur:Väst,
ungdomsportalen Gecko och vastsverige.com
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Webbplats för turistinformation

På goteborg.com ges information till personer som
planerar att besöka Göteborg. På webbplatsen finns
bland annat en evenemangskalender. Där kan arrangörer
få behörighet att själva lägga in sina arrangemang om det
som presenteras skapar intresse för att resa till Göteborg.
Aktuella evenemang lyfts fram ur evenemangskalendern
och presenteras som notiser.
E-post: evenemangskalendern@goteborg.com
Internet: www.goteborg.com

WEBBPLATSER
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Göteborg Stads kulturportal

Kulturnätet drivs av Göteborgs kulturförvaltning i
samarbete med Kultur:Väst. Den information som läggs
in i Göteborgs kulturkalender visas också i kalendariet på
Kultur:Väst. Ni lägger själva in informationen.
E-post: webmaster@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-368 32 03
Internet: www.kulturnat.goteborg.se
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Den regionala kulturportalen

Kultur:Väst är en guide till kulturlivet i Västra Götaland.
Förutom aktuella kulturevenemang finns redaktionellt
material såsom webbradio och debatt. Är du som arrangör
intresserad av att synas med ditt evenemang på sajten hör
av dig till oss:
E-post: kalendariet@kulturvast.se
Telefon: 031-705 17 52
Internet: www.kulturvast.se
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vastsverige.com

Västsvenska Turistrådet ansvarar för
www.vastsverige.com som marknadsför destinationen
Västra Götalands län. Alla kommuner i regionen, utom
Göteborg, använder den som evenemangskalender. Man
kan tänka sig en besökare som via den här webbplatsen
söker information om vad som händer på kulturområdet.
Det som läggs in här kan även visas på Kultur: Väst.
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Fler
webbplatser
Göteborgs Stads ungdomsportal

Gecko publicerar notiser varvat med fördjupande
reportage, debattforum, länkbibliotek och information
om aktuella händelser och arrangemang. Det
finns ett kalendarium för alla slags arrangemang i
Göteborgsområdet.
E-post: linda@gecko.nu
Internet: www.gecko.nu

Det finns portaler som erbjuder kalendarier eller möjlighet
att informera om sin verksamhet.
Här är två av dem:
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Barnguiden

Barnguiden informerar om aktiviteter och evenemang för
barn och familj i hela landet.
Internet: www.barnguiden.com
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Mitt Göteborg

Mitt Göteborg är en stadsportal som erbjuder bland annat
en evenemangsguide.
Internet: www.mittgoteborg.se

anslagstavlor
i göteborg
ANSLAGSTAVLOR
I GÖTEBORG
Adresser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Avenyn/Vasagatan
Burgården Skånegatan
Brunnsparken
Centralstationen
Chapmans torg
Domkyrkan/Kungsgatan
Drottningtorget
Eriksbergstorget
Esperantoplatsen
Haga Nygata/Östra Skansgatan
Handelshögskolan vid KTB
Heden/Vasagatan
Hjalmar Brantingsplatsen
Järntorget
Järntorget
Kapellplatsen
Korsvägen
Kungsportsplatsen
Linnégatan 36
Linnéplatsen
Mariagatan 17
Mariaplan
Masthuggstorget
Nya Allén/Södra vägen
Redbergsplatsen
Skanstorget
Stadsbiblioteket
Stigbergstorget
Stora Teatern
Vasa Viktoriagatan/Vasagatan
Vasaplatsen
Viktor Rydbergsgatan
Wieselgrensplatsen
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Centralstationen
4
7

3

Kartan och information om

Nya Ullevi

18

6

24
Eriksbergstorget

9

8
Stigbergstorget
28

23

Pedagogen

Järntorget
14 15

Heden
12
2

Vasaplatsen
31
10

19

29
1

Skansen Kronan

11

30

27

Korsvägen
17

26

Chapmans torg
16

5

Ej markerade på kartan
Angerd Centrum
Blå Stället
Friskväderstorget
Munkgärdesgatan 21
Opaltorget
Torgny Segerstedsgatan 90
Vårväderstorget
Åkeredshallen

Hjalmar Brantingsplatsen
13

Linnéplatsen
20
Chalmers
Mariatorget
22
21
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PUSTERVIK

14

Kommunala
kulturhus och
mötesplatser
Pustervik

Pustervik är en gästspelsscen för teater, dans,
gränsöverskridande scenkonst och musik. Programmet
på Stora scenen och Barscenen är brett. Här finns
också många av stadens klubbar som presenterar
flera live-konserter i veckan. Du kan lägga flyers om
dina arrangemang i stället framför cafédisken. Du kan
inte lämna affischer. I samma hus finns ticnet-ombudet
Pusterviksbiljetter, och där kan du lämna flyers och
affischer om ditt evenemang finns till försäljning hos dem.
Pustervik
Järntorgsgatan 12, 413 01 Göteborg
E-post: info.pustervik@goteborg.se
Telefon: 031-368 32 77
Internet: www.pustervik.goteborg.se

På följande åtta kulturhus och mötesplatser finns
affischeringstavlor och viss möjlighet att sprida flyers. Kom
hit och lämna material eller skicka på posten. Här når du
kulturintresserade i olika stadsdelar. Mer information om
kulturhusen finns på Göteborgs Stads webbplats.
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Backa kulturhus

Besöksadress: Selma Lagerlöfs torg 24
Postadress: Box 4053, 422 04 Hisings Backa
E-post: susanne.bergqvist@backa.goteborg.se
Telefon: 031-366 90 20
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Frölunda Kulturhus
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Kulturpunkten Tuve-Säve

Besöksadress: Valthornsgatan, Västra Frölunda
Postadress: Box 63, 421 21 Västra Frölunda
E-post: receptionen.kulturhuset@frolunda.goteborg.se
Telefon: 031-366 27 20

Besöksadress: Tuve Torg 5
Postadress: Box 10047, 400 70 Göteborg
E-post: lars.kindblom@tuve-save.goteborg.se
Telefon: 031-366 80 61

17
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Kulturhuset Blå Stället

Angereds Torg 13, 424 65 Angered
E-post: bla.stallet@gunnared.goteborg.se
Telefon: 031-365 17 00
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Kulturhuset Kåken

Besöksadress: Kålltorpsgatan 2, Härlanda
Postadress: Box 170 94, 402 61 Göteborg
Telefon: 031-365 50 74

Kulturhuset Vingen

Besöksadress: Amhults Torg 7
Postadress: Box 226, 423 22 Torslanda
Telefon: 031-92 45 41

CAFÉER OCH BUTIKER, VIKTORIAPASSAGEN

Kulturarrangörer
och kulturorganisationer
CafEer och butiker
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 icksonska
D
Kulturhuset – Allégården

Aktivitetshus för Göteborgs alla pensionärer, fritidsgård för
Linnéstaden och föreningslokaler för uthyrning. Här finns
både möjlighet att affischera och lämna flyers.
Södra Allégatan 4, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-365 80 64
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Hos andra arrangörer och kulturorganisationer finns det
anslagstavlor och utrymmen att lämna flyers. Det är en
bra möjlighet att nå personer med intresse för vad ni gör.
Här är några exempel: Atalante, Hagabion, Kulturhuset
Underjorden, Musikens hus, Oceanen, Lagerhuset och
Röda Sten.

Caféer och butiker
Meeths

Meeths är en mötesplats för unga i åldern 16−20.
Kungsgatan 35, 411 15 Göteborg
E-post: martin.andreasson@centrum.goteborg.se
Telefon: 031-365 74 05

Caféer och butiker har ibland möjlighet att sätta upp
affischer eller lägga ut flyers. Kanske vill de ha en biljett
i ersättning för att sätta upp en affisch i fönstret eller så
gör de det ändå. En idé kan vara att kontakta den lokala
köpmannaföreningen för att avtala om exponering hos
deras medlemmar och i deras upptagningsområde.
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Pecha Kucha Göteborg En lokal plattform för
en värld av kreativitet

Med rötterna i Tokyo är “Pecha Kucha” (japanska för ljudet
av konversation) ett unikt presentationsevent där lokala och
besökande kreatörer från alla olika områden presenterar 20
bilder som var och en visas i 20 sekunder – ett nervkittlande
kaleidoskop av inspiration, idéer och arbete. Pecha Kucha
är en global rörelse, för närvarande aktiv i en mängd städer
världen över! I Göteborg hålls Pecha Kucha ett par gånger
per termin.
Läs mer på www.pecha-kucha.se/
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S
 peakers Corner presentera din verksamhet
på offentlig plats

Det här är inte ett gratisalternativ, men det kostar inte
mycket och kan vara ett kul sätt att ta kontakt med
sin publik. Det är möjligt att presentera det ni gör för
allmänheten på platser där det rör sig mycket folk genom
att till exempel spela musik eller delar av en föreställning
och samtidigt dela ut flyers. Det kan till exempel vara på
Järntorget eller i Brunnsparken eller någon annan plats ni
tycker är bra. En ansökan om tillstånd behöver i vissa fall
lämnas till Polisens tillståndsenhet. Kontakta dem och fråga
om det behövs för det ni vill göra. Ansökan bör lämnas
senast två veckor i förväg.

Förbered dig genom att fylla i och skriva ut en blankett i
förväg via polisens hemsida. Där finns även information
om tillstånd. Blankett heter ”Ansökan om tillstånd
ordningslagen”. Faxa eller posta den till Tillståndsgruppen.
Det tas ut en ansökningsavgift för handläggningen (från
220 till 600 kr). Du får veta hur mycket du skall betala när
ansökan lämnas in. Det kan vara möjligt att söka tillstånd
för samma typ av tillställning vid olika datum på samma
ansökan.
Ansökan kan lämnas in både på nedanstående
adress och vid alla lokala närpolisstationer,
faxas eller postas.
Tillståndsgruppen i Göteborg
Tfn: 114 14 Fax: 031-739 35 74
E-post: tillstandsgruppen.vastragotaland@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Tillståndsgruppen,
Box 429, 40126 Göteborg
Besöksadress: Polishuset, Ernst Fontells Plats
Besökstid: 10.00 – 12.00 Internet: www.polisen.se

GÖTEBORG & CO:S BROSCHYRHYLLOR HOTELL GOTHIA
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Pausprogram
Öppna Kanalen

Öppna Kanalen innebär tre möjligheter att nå ut.

Informationsslingan
I Informationsslingan visas stillbilder som sänds före och
efter programsändningarna. Slingan kan t.ex. innehålla
information från föreningar och organisationer om olika
aktiviteter, utbildningar, kulturevenemang, mässor, mm.
Skyltarna kostar 500 kr om man inte är medlem och 250
kr om man är medlem. Priset är för en vecka och moms
tillkommer. Medlemskap kostar 1200 kr per kalenderår.
Informationsslingan får inte innehålla reklam i form av
marknadsföring av varor och tjänster i kommersiellt syfte.

Öppna Kanalen tar emot videofilmer som kan visas mellan
ordinarie sändningar. Alla slags videos är intressanta och
de kan vara från några minuter långa och uppåt. Det får
dock inte vara reklamfilmer för ett arrangemang. Videon
bör helst vara på DVD-film eller MPEG 2 fil.

TV-program
Ni kan även göra egna TV-program och sända.
Adress: Linnégatan 21 A, 413 04 Göteborg
E-post: goteborg@oppnakanalen.se
Telefon: 031-24 30 80
Internet: www.oppnakanalen.se/goteborg
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Det här är alltid
tillgängligt
Göteborg & Co:s broschyrhyllor

Ett sista alternativ som inte är gratis: Göteborg & Co har
broschyrhyllor på ett 80-tal strategiska platser i Göteborg.
De är placerade på hotell, campingplatser, vandrarhem
och ankomstterminaler. Broschyrplatserna förutsätter
formatet A65 (100x200 mm) och minimiupplagan bör vara
20 000 foldrar för att de inte ska ta slut. Ställen fylls på
regelbundet. Plats bokas via annonsbokningen på:
www.goteborg.com

Kartan med affischtavlorna, den här foldern och reglerna
för affischeringstavlorna finns på Göteborgs Stads
webbplats. Foldern uppdateras allteftersom.
Kolla in på www.goteborg.se
www.goteborg.se (sökord: affischering).

har ni fler ideer?
Om ni har förslag på andra sätt att nå ut som borde ha
varit med så hör gärna av dig. Då kan vi utveckla innehållet.
E-post: info@kultur.goteborg.se

Trygg, vacker stad - ett brett samarbete mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad

