LIGHTHOUSE TIPSLISTA 2021
Tips: För löpande uppdateringar om vad som finns att hitta på i Göteborg, sök
aktuella aktiviteter via Göteborgs Evenemangskalender:
https://www.goteborg.com/evenemang/
Sommarunderhållning: Under sommaren kan du hitta en massa roliga tips på
gratis-aktiviteter på Göteborgs Stads hemsida:
https://sommarunderhallningen.se/

1. Museum
I Göteborg finns det några museer som är helt gratis att besöka. Alla museum har fri entré för
besökare under 20 år. Är du intresserad av att besöka ett museum? Ring upp eller besök museets
hemsida för mer aktuell information.

OBS! Biljett-priserna i denna lista gäller för 2021.
Gratis museum: Göteborgs Konsthall, Naturhistoriska och Världskulturmuseet. Övriga museum tar en
entréavgift.
Museikortet: Du kan köpa en årsbiljett för 120 kr som gäller på Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs
Stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Röhsska museet.

Nedan kan du läsa lite om några olika museer i Göteborg:

• Göteborgs Stadsmuseum – tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19
På Göteborgs Stadsmuseum kan du ta del av Göteborgs historia från 1600-talet till idag. Här hittar du
också Sveriges enda utställda vikingaskepp: Äskekärrskeppet.

Inträde: Alla under 20 år går in gratis. För personer över 20 år kostar inträdet 60 kr.
Adress: Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg
Telefon: 031-368 36 00
Hemsida: https://goteborgsstadsmuseum.se/
Facebook: https://www.facebook.com/goteborgsstadsmuseum
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgsstadsmuseum/
Upplev Stadsmuseet digitalt - gratis: Just nu är museet tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19. Men du kan
besöka Stadsmuseets ”Digiseum”, en digital tjänst där du kan ta del av samlingar, lyssna på podcast,
läsa berättelser, nyheter och mycket mer. Besök Stadsmuseets Digiseum här:
https://goteborgsstadsmuseum.se/besoka-museet/digiseum

• Röhsska Museet – tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19
Vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Museet visar allt från samtida design till flera
tusen år gammal kinesisk keramik och är Sveriges enda specialmuseum för mode, design och
konsthantverk.

Inträde: Studenter och personer under 20 år går in gratis. För personer över 20 år kostar inträdet 60
kr.
Adress: Vasagatan 39, 411 37 Göteborg
Telefon: +46 31 368 31 50
Hemsida: https://rohsska.se/
Facebook: https://www.facebook.com/rohsskamuseet
Instagram: https://www.instagram.com/rohsska/
Upplev Röhsska digitalt - gratis: Just nu är museet tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19. Men du kan besöka
Röhsskas ”Digiseum”, en digital tjänst där du kan titta på verk och föremål från olika tider, ta del av
berättelser, nyheter och mycket mer. Besök Röhsskas Digiseum här:
https://rohsska.se/besoka/digiseum/

• Göteborgs Konstmuseum – tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19
Göteborgs Konstmuseum är Sveriges främsta museum för nordisk 1880- och 1890-talskonst men här
finns även internationell konst från främst Europa och USA från 1400-tal till nutid.

Inträde: Studenter och personer under 20 år går in gratis. För personer över 20 år kostar inträdet 60
kr.
Adress: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg
Telefon: 031-368 35 00
Hemsida: https://goteborgskonstmuseum.se/
Facebook: https://www.facebook.com/goteborgskonstmuseum
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgskonstmuseum/
Upplev Konstmuseet digitalt - gratis: Just nu är museet tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19. Men du kan
besöka Konstmuseets ”Digiseum” och ta del av verk och webbutställningar, digitala visningar och
nyheter. Besök Konstmuseets Digiseum här: https://goteborgskonstmuseum.se/besokmuseet/digiseum/

• Sjöfartsmuseet Akvariet – tillfälligt stängt för om- och tillbyggnad
Hav, hamn, historia och härligt välkomnande. Sjöfartsmuseet Akvariet kombinerar levande djur och
biologi med kulturhistoria och spännande berättelser om livet under, över och vid vattenytan. OBS!
Sjöfartsmuseet är tillfälligt stängt för renovering och planerar att öppna igen år 2022.
Inträde: Studenter och personer under 20 år går in gratis. För personer över 20 år kostar inträdet 60
kr.
Adress: Karl Johansgatan 1-3, 414 59 Göteborg
Telefon: +46 31 3683550
Mailadress: info.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se
Hemsida: https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/
Facebook: https://www.facebook.com/sjofartsmuseetakvarietgoteborg
Instagram: https://www.instagram.com/sjofartsmuseetakvariet/
Upplev Sjöfartsmuseet digitalt - gratis: Just nu är museet stängt p.g.a. om- och tillbyggnad. Men du
kan besöka Sjöfartsmuseets ”Digiseum” och ta del av samlingen, lära dig om clownfiskar och läsa om
olika människoöden. Besök Sjöfartsmuseets Digiseum här:
https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/digiseum-ta-del-av-museet-digitalt

• Världskulturmuseet – tillfälligt stängt p.g.a. Covid-19
På Världskulturmuseet varvas historiska händelser med dagsaktuella frågor. Här finns internationell
arkitektur, samtidskonst och massa spännande aktiviteter. Film, teater, seminarier, festivaler och
performance men också ett stort barn- och familjeutbud.

Inträde: Gratis
Adress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: 010-456 12 00
Hemsida: https://www.varldskulturmuseet.se/
Facebook: https://www.facebook.com/varldskulturmuseet
Instagram: https://www.instagram.com/varldskulturmuseet/
Upplev Världskulturmuseet digitalt - gratis: Just nu är museet stängt p.g.a. Covid-19. Men du kan
besöka museets digitala resurser och ta del av samlingar, utställningar och kurser. Besök
Världskulturmuseets digitala resurser här: https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

• Göteborgs Naturhistoriska Museum - tillfälligt stängt p.g.a. Covid19
På Göteborgs Naturhistoriska Museum kan du se världens enda uppstoppade blåval, den väldiga
afrikanska elefanten och en massa andra små och stora djur från hela världen. Museet har också
programaktiviteter, visningar och workshops. Tips: ta med dig papper och penna till museet och öva
på att rita av djuren!

Inträde: Gratis
Adress: Museivägen 10, 413 11 Göteborg
Telefon: 010-441 44 00
Hemsida: https://www.gnm.se/
Facebook: https://www.facebook.com/goteborgsnaturhistoriskamuseum
Instagram: https://www.instagram.com/goteborgsnaturhistoriskamuseum/
Upplev Göteborgs Naturhistoriska Museum digitalt - gratis: Just nu är museet stängt p.g.a. Covid-19.
Men du kan besöka museets digitala innehåll och ta del av artiklar, filmer, radioinspelningar och
mycket mer! Besök Naturhistoriska museets digitala resurser här: https://www.gnm.se/besokoss/upplev-oss-digitalt/

• Röda Stens Konsthall
Röda Stens Konsthall visar många spännande utställningar, men de erbjuder även workshops och
skaparverkstad för unga där de får möjlighet att utforska färg och form!

Inträde: Olika för olika utställningar. Röda Stens barn- och ungdomsverksamhet inom skapande är
alltid gratis.
Adress: Röda Sten Konsthall, Röda Sten, 414 51 Göteborg
Telefon: 031-12 08 16
Mail: info@rodastenkonsthall.se
Hemsida: https://www.rodasten.com/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/rodastenkonsthall
Instagram: https://www.instagram.com/rodastenkonsthall/

2. Sightseeing, promenad, sjöar och
parker
Det är ett härligt nöje är att upptäcka staden genom att besöka dess vackra parker, promenadstråk
och andra utflyktsmål. Det är nästan alltid gratis, om man bortser från kostnaden av en eventuell
lokaltrafiksbiljett för att ta sig dit.
På våren och sommaren kan du ta med dig en filt och lite fika och sätta dig i någon park eller på en
klippa vid vattnet och bara vara, kanske ta ett dopp i vattnet? Under våren blommar många vackra
blommor i stadens parker där du kan promenera. På hösten kan du njuta av trädens skiftande färger
och på vintern packa ner en termos med värmande kaffe, thé eller chokladmjölk att avnjuta utomhus.
Vill du ha något att göra utomhus så är ett tips är att ta med dig penna och papper och rita av
omgivningen, kanske fota med mobil eller kamera.

Nedan kan du läsa lite om några olika parker och utflyktsmål i Göteborg:

• Fruktträdgårdar med gratis plockning
Göteborg har planterat 12 olika fruktlundar i staden där det växer äpplen, päron och plommon. Där är
det gratis att plocka av frukten! Besök dem och ta del av allt det goda. Fruktträdgårdarna finns i
centrum, på Hisingen, väst om Göteborg med mera.
När? På våren och hösten när frukten blommar.
Kostnad: Gratis
Här kan du läsa mer om gratisplockningen och var du kan hitta fruktlundarna:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/parker-lekplatser/parker-planteringar/fruktlundar/hitta-fruktlundar?uri=gbglnk%3A20150408-142932

• Gratisplockning av bär och frukt på med hjälp av
”Fruktkartan.se”
Webbsidan ”Fruktkartan.se” samlar fruktträd på allmänna platser och i parker. Det är användarna
själva som skapar ”Fruktkartan”. Här kan vem som helst lägga till, redigera och ta bort fruktträd och
bärställen.
Kostnad: Gratis
Besök https://fruktkartan.se för att hitta närmsta frukt och bärställe som du kan plocka från.

• Slottsskogen
I Slottsskogen finns det något för alla och det är gratis att besöka parken. Vad sägs om lek i en av
Göteborgs bästa lekplatser, en runda i djurparken eller ett besök på Barnens zoo? Här finns sälar,
hästar och pingviner. Det finns även utegym, frisbeegolf och stora gräsytor att ta en härlig picknick på.
Ta med en vän, lite fika och kanske något roligt utomhusspel och umgås i naturen en stund!
Inträde: Gratis
Adress: Slottsskogen (Hållplats Linnéplatsen)
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Slottsskogen/110381525678589/
Instagram: https://www.instagram.com/slottsskogen/
Här hittar du mer information om Slottsskogen: https://www.goteborg.com/slottsskogen/

• Trädgårdsföreningen
Parken Trädgårdsföreningen ligger i centrum av Göteborg mellan Drottningtorget och
Bältesspännarparken (Stora Teatern). Hit kan man gå efter en promenad på stan, eller bara för att
njuta av de vackra omgivningarna. Här hittar du ”Rosariet” som under sommaren fylls av blommande,
väldoftande rosor. Du kan också besöka parkens häftiga ”Palmhus” med tropiskt klimat, stora palmer
och spännande växter. I parken finns det dessutom Café.
Inträde: Gratis
Adress: Slussgatan 1, Göteborg
Facebook: https://www.facebook.com/Tradgardsforeningen
Instagram: https://www.instagram.com/tradgardsforeningen/
Här hittar du mer information om Trädgårdsföreningen:
https://www.goteborg.com/tradgardsforeningen/

• Botaniska Trädgården
Mitt emot Slottsskogen ligger Botaniska Trädgården, fylld av blommor, buskar, växter, träd och caféer.
Trädgården är öppen året om med årstidsanpassad växtlighet vilket gör att det alltid är grönt i parken.
Kom hit och njut av den fantastiska naturen!
OBS! Hundägare får inte ta med sig sin hund till parken mellan 1 mars – 30 sept. Övrig tid är de
välkomna så länge de bär koppel.
Inträde: Gratis (Frivillig entrékostnad 20 kr). Inträde till parkens växthus kostar 20 kr, men det är gratis
för dig under 18 år.
Adress: Carl Skottbergs Gata 22A (hållplats Botaniska Trädgården)
Facebook: https://www.facebook.com/goteborgs.botaniska.tradgard
Instagram: https://www.instagram.com/botaniskatradgarden/
Här hittar du mer information om Botaniska Trädgården: https://www.goteborg.com/botaniskatradgarden/

• Änggårdsbergen
Änggårdsbergen ligger i närheten av centrala Göteborg och gränsar till Botaniska Trädgården.
Änggårdsbergen är ett naturreservat med spännande miljö, här kan du vandra, cykla och fika den
vackra naturen. Det är enkelt att ta sig hit via kollektivtrafik.

OBS! Eldning är förbjudet i hela naturreservatet. Cykling är endast tillåtet på utmärkta vägar och stigar.
Hundar är välkomna sålänge de är kopplade.

Inträde: Gratis
Hitta hit: Området nås lätt via spårvagn eller buss från Göteborgs centrum. Änggårdsbergen ligger
ungefär mitt emot Slottsskogen. Du kan till exempel komma in i naturreservatet via Botaniska
Trädgården, från Högsbo, Toltorpsdalen eller söderifrån från Eklanda och Fässberg.
Vårt förslag är att ta spårvagnen till hållplats Botaniska Trädgården och därifrån gå upp i
Änggårdsbergen. Du kan alltid fråga någon som du möter om vägen.
Här hittar du mer information om Änggårdsbergen: https://www.goteborg.com/anggardsbergen/

• Gunnebo Slott och trädgårdar
Inte så långt utanför Göteborg hittar man Gunnebo Slott och Trädgårdar som är en av Sveriges bäst
bevarade 1700-talsanläggningar. Här kan man gå på visning av slottet, promenera i de vackra
trädgårdarna och ta del av olika kurser och evenemang. Man kan också äta i slottets ekologiska
restaurang.

Inträde: Att besöka slottet kostar 140 kr för alla över 15 år (barn under 15 år går in gratis). Det är gratis
att besöka slottets trädgårdar och njuta av den vackra omgivningen.
Adress: Gunnebo Slott och Trädgårdar, Christina Halls väg , 431 36 Mölndal
Telefon: 031-334 16 00
Mailadress: kontakt@gunneboslott.se
Hemsida: https://gunneboslott.se/
Facebook: https://www.facebook.com/gunneboslott
Instagram: https://www.instagram.com/gunneboslott/

• Budget-sightseeing på Älvsnabben
Upplev Göteborg från vattnet! Färjan ”Älvsnabben” åker fram och tillbaka mellan Älvsborgsbron och
Göta Älvbron, från Lilla Bommen till Eriksberg och Klippan, med flera stopp. På vissa båtar man sitta på
taket och få den allra bästa utsikten. Man får ta med sig cykel på båten.
Att åka båten kostar:
I appen Västtrafik To Go: 34 kr
I butik eller ombord: 41 kr
Med kontoladdning: 34 kr

• Åk gratis mellan Stenpiren till Lindholmen med Älvsnabbare
Vill du endast åka från Stenpiren till Lindholmen så kan du ta färjan ”Älvsnabbare”. Båten har en grön
flagga som symboliserar att den är gratis. Man får ta med sig cykel på båten.
Kostnad: Gratis

• Bada, promenera och njut av naturen i Delsjön
I naturområdet ”Delsjöområdet” ligger sjöarna Stora och Lilla Delsjön. Här finns allt från bryggor,
lekplatser, kanotuthyrning, grillplatser och beachvolleyplan. Besök området och njut av en skön
promenad och ett uppfriskande bad (antingen från badstranden vid Delsjöbadet eller från klipporna).

Delsjöbadet
Här finns badstrand, bryggor och klippor att bada från. Lekplats, beachvolleyplan, kafé och kiosk.
Toalett (dam, herr och tillgänglighetsanpassad) finns mellan kl. 07.00 – 22.00 alla dagar året om.
Kostnad: Gratis
Adress: Närmaste hållplats är Töpelsgatan eller Kallebäck. Från hållplatsen är den 2 km till badplatsen.
Närmaste flexlinjemötesplats: 685 Delsjöbadet (Flexlinjen Örgryte och Flexlinjen Härlanda). Parkering:
82 platser (Delsjöbadet norra) , 152 platser (Delsjöbadet södra). Du kan betala parkering med telefon,
kort eller kontanter.
• OBS! Bada aldrig ensam.
I området runt Skatås motionscenter (som ligger i närheten) finns flera fina motionsspår. Ett härligt
sätt att uppleva Delsjöområdet är att vandra i naturen som har ett rikt fågelliv. Avsluta gärna din
rundtur med en fika på Kaffestugan Lyckan: https://www.facebook.com/kaffestuganlyckan

• Vandra, bada och snorkla i havet på Stora Amundön
Stora Amundön är ett friluftsområde med flera klippbad och några mindre sandstränder. Här finns en
naturstig på 4,5 km som går runt ön. Stigen är vacker och längs vägen stöter du på djur som betar
bakom skydd av staket med grindar.
OBS! På vissa delar av stigen är det lite svårare att ta sig fram, varför stigen inte lämpar sig för
barnvagn, rullstol eller personer med rörelsesvårigheter. Men det går att gå vissa delar av stigen som
har enklare terräng.
Stora Amundöns snorklingsled: Upptäck det rika djur- och växtriket under ytan! Här finns Göteborgs
första snorklingsled = en naturstig under ytan. Leden har 12 stationer som är märkta med bojar.
Mellan bojarna löper linor som man kan följa eller hålla i. Ta med dig egna simglasögon och snorkel!
• OBS! Bada och snorkla aldrig ensam.
Här hittar du mer information och en karta över snorklingsleden:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/friluftsliv-natur-och/badplatser-utomhusbad/snorkling?uri=gbglnk%3A20120807-094030
Kostnad: Gratis
Hitta till Stora Amundön: Du kan åka kollektivt från Göteborgs Centrum till närmsta hållplats,
Brottkärr. Resan tar ca 45 min, sedan tar det ungefär 10 – 15 minuter att promenera från hållplatsen
till havet. Det är inte tillåtet att köra motorfordon eller cykla på ön.

• Upptäck Göteborgs skärgårdsöar
Åk på en dagsutflykt till Göteborgs södra skärgård! Dit åker du enkelt via spårvagn och färja
från Saltholmen. Där finns bilfria vägar, vackra miljöer, badställen och härlig natur.
Här kommer några exempel på öar som du lätt kan nå: Brännö, Styrsö och Vrångö. På
sommaren är det populärt att sola och bada här. Ta gärna med en picknick-korg och njut!

• Besök en 4H-gård och lär dig om livet på landet och träffa
djuren som bor där
4H är en internationell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till
idrott och teater. De fyra H:na står för: Huvud (för kunskap), Hjärta (för medkänsla), Hand (för
färdighet) och Hälsa (för ett sunt levnadssätt).
Gårdarna är öppna för allmänheten som får komma på besök. Vad som gäller för de olika gårdarna är
lite olika, men gemensamt för de flesta är att du som besökare är välkommen att på egen hand gå
runt och titta på djuren och arbetet på en traditionell bondgård. Du kan bland annat få möta djur som;
kor, grisar, får, getter, hästar, katter, kaniner, höns, ankor och bin! Många 4H-gårdar erbjuder även
kurser för unga, läger, studiebesök för grupper, olika skollovs-aktiviteter och barnkalas.
OBS! Fråga alltid personalen innan ni matar djuren. De tål inte allt, precis som vi människor.
I Göteborgstrakten finns två 4H-gårdar. Läs mer om dem här:

▪

Kättilsröds 4H-gård

Kostnad: Det är gratis att besöka gården
Adress: Västra Tuvevägen 100, 417 45 Göteborg
Telefon: 031-550904
Hemsida: https://www.kattilsrods4h.se/
Facebook: https://www.facebook.com/kattilsrod4h
Instagram: http://www.instagram.com/kattilsrod4h/

▪

Tolsereds 4H-gård

Kostnad: Det är gratis att besöka gården
Adress: Lilla Tolseredsv. 20 , 425 42 Hisings-Kärra
Mailadress: tolsereds4h@gmail.com
Hemsida: http://tolsereds4h-gard.simplesite.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Tolsereds4hGard
Instagram: https://www.instagram.com/tolsered.4h/

3. Idrottsevenemang
• Kolla gratis fotboll på Gothia Cup
Gothia Cup är världens största utomhusturnering i fotboll för ungdomar. Killar och tjejer från hela
världen kommer till Göteborg för att spela fotboll och det är helt gratis att titta på matcherna. Det
brukar hända mycket i staden under Gothia Cup så håll ögonen öppna och besök de olika
evenemangsområdena som exempelvis Heden!
Kostnad: Gratis
Säsong: Juli
Facebook: https://www.facebook.com/Gothia-Cup-219862721388064
Instagram: https://www.instagram.com/gothiacup_official/

Här hittar du mer information om Gohtia Cup: https://www.goteborg.com/gothia-cup-2021-/

• Heja på Göteborgsvarvet
Göteborgsvarvet är ett halvmaraton (21 km) som lockar löpare från hela världen. Loppet går av
stapeln i maj varje år. Många springer loppet bara för att de tycker att det är roligt medan andra satsar
på vinst. En del löpare klär till och med ut sig i roliga utklädnader! Även om man inte springer loppet är
det kul att stå i publiken och titta på, och det är såklart helt gratis! Starten går vid Slottskogen och
målet ligger i Slottskogsvallen.
Kostnad: Gratis
Andra lopp: Lilla Varvet (7-13 år) och - MiniVarvet (0-6år)
Säsong: Maj
Facebook: https://www.facebook.com/goteborgsvarvet
Instagram: https://www.instagram.com/gbgvarvet/
Här hittar du mer information om Göteborgsvarvet: https://www.goteborgsvarvet.se/

•

Barn och ungdomar provar sporter gratis på Olympic Day –
Liseberg

Olympic Day är en spännande idrottsdag på Liseberg som återkommer varje år (OBS. med ev.
undantag under Corona). Under Olympic Day får alla barn och ungdomar möjligheten att testa på olika
sporter tillsammans med lokala idrottsföreningar. Här finns en massa roliga utmaningar att ta del av!
Många kända idrottare kommer också till Liseberg för att ge tips och pepp. Du kan till exempel prova
på: fäktning, boxning, brottning, gymnastik, skidskytte, klättring, rodd, innebandy, rugby, dans,
orientering, cricket, friidrott, dart, boule, golf, amerikansk fotboll, karate, taekwondo och frisbee med
mera! Barn under 16 år och deras föräldrar (vårdnadshavare) går in gratis på Liseberg denna dag.
Kostnad: Fri entré för alla barn upp till och med 16 år och deras föräldrar (vårdnadshavare)
Säsong: Maj.
Adress: Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg.
Håll utkik efter aktuell information om Olympic Day genom att googla ”Olympic Day Liseberg” när
våren närmar sig.

• Titta på båt-race under Stena Match Cup Sweden
Varje sommar sedan 1994 arrangeras båt-racetävlingar och festligheter på sommarön Marstrand.
Under v. 27 deltar flera av världens bästa seglare i kappsegling (båtlopp) på Marstrand. Marstrand
ligger ungefär 5 mil norr om Göteborg i höjd med Kungälv. Du kan ta dig till ön via bil eller buss på ca
45 min. Det är inte tillåtet att köra bil på ön, så väl framme får man parkera och ta färjan över till
Marstrandsön. Det är helt gratis att komma och delta i Match Cup-festligheterna, men färjebiljetten
kostar ca 40 kr och då åker du på samma biljett tillbaka. OBS! Du kan inte köpa båtbiljett på färjan utan
måste köpa denna i kiosken eller via VästTrafikAppen.
Du kan ta med egen matsäck och fika eller handla det som finns på plats.
Kostnad: Gratis (Färjebiljetten till ön kostar ca 40 kr)
Datum: Början av juli varje år (sök för exakt datum)
Facebook: https://www.facebook.com/matchcupmarstrand
Instagram: https://www.instagram.com/matchcupmarstrand/
Läs mer om Stena Match Cup Sweden här: https://gkssmatchcupsweden.se/

4. Musik och underhållning
Festivaler och temadagar:
• Göteborgs Kulturkalas / Gothenburg Culture Festival
Göteborgs kulturkalas arrangeras i augusti varje år och är en av Skandinaviens största kulturfestivaler
med ca 1.3 miljoner besökare. Kulturkalaset är en stadsfestival med en massa festligheter och mycket
annat som pågår under ett par dagar. Det är en färgglad och inbjudande gratisfest som vi verkligen
rekommenderar! Ta del av gratis konserter, dans, teater, film, marknad utställningar, uppvisningar och
en massa god mat. Det enda som kostar något är det som säljs på marknaderna och matställena.
Festplatser är bland annat Heden, Kungstorget, Avenyn, Gustav Adolfs Torg och Göteborgs Hamn med
mera. Vissa dagar är det även gratis entré till Liseberg under Kulturkalaset.
Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Gratis
Datum: Augusti
Facebook: https://www.facebook.com/gothenburgculturefestival
Instagram: https://www.instagram.com/gothenburgculturefestival/
Här hittar du mer information om Göteborgs Kulturkalas: https://kulturkalaset.se/

•

West Pride

West Pride är en konst- och kulturfestival i Göteborg som går av stapeln i juni varje år. Det är gratis att
besöka festivalen som bjuder på sång, dans, parad, föreställningar, fest och mycket mer! Festivalen
firar HBTQ-personer och uppmärksammar allas rätt till lika behandling och mänskliga rättigheter.
Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Gratis
Datum: Juni
Facebook: https://www.facebook.com/westpride
Instagram: https://www.instagram.com/westpride/

Här hittar du mer information om West Pride: https://westpride.se/

•

Hammarkullenkarnevalen

Hammarkullenkarnevalen är en mångkulturell folkfest och välbesökt tradition som arrangeras i
Hammarkullen varje år. Under karnevalen bjuds marknad och tivoli med uppträdanden på stora scen
och karnevalståg för både barn och vuxna. I karnevalstågen kan man se färgglada kläder från en
mängd olika kulturer och tillhörande dans.
Var? Hammarkullen
Inträde: Gratis
Datum: I slutet av sommaren
Här hittar du mer information om Hammarkullenfestivalen: https://www.karneval.se/sv/

•

Chalmers Cortégen

Varje Valborgsmässoafton (30 april) arrangerar studenter på Chalmers Tekniska Högskola
Chalmerscortégen, som är en gammal tradition i Göteborg från 1910. Chalmerscortégen är ett
karnevalståg som går hela vägen från Gibraltargatan, genom centrum till Avenyn och Vasagatan. Det
är underhållande att kolla på karnevalståget med alla ombyggda lastbilar och utklädda personer.
Många tusen åskådare brukar komma för att titta på ett av Göteborgs vårtecken!
Var? Gibraltargatan - Vasagatan
Kostnad: Det är gratis att titta på karnevalståget
Datum: Valborgsmässoafton (30 april)
Här hittar du mer information om Chalmers Cortégen som i år kommer att hållas i en interaktiv onlineversion: http://www.cortegen.se/

• Stoff - Gothenburg Fringe Festival
Stoff (Gothenburg Fringe Festival) är en konst, dans och teaterfestival som tar plats på olika ställen
runtom i Göteborg. Här finns konst för alla smaker! En del kommer framträdanden kostar inträde men
mycket är gratis att besöka.
Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Olika, en del framträdanden kostar pengar att ta del av medan andra är gratis
Datum: Juni
Facebook: https://www.facebook.com/GothenburgFringeFestival
Här kan du läsa mer om Stoff – Gothenburg Fringe Festival:
https://www.gothenburgfringefestival.com/nordic-fringe-network

• Vetenskapsfestivalen
Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en återkommande festival som mixar vetenskap
och kultur på ett underhållande och roligt sätt. Evenemanget innehåller flera hundra programpunkter
och du kan lära dig om allt ifrån rymden, naturen, jordens klimat till selfies och zombies.
Vetenskapsfestivalen håller till på olika platser i staden såsom Bältesspännareparken, Göteborgs
Konsthall, Blå Stället (Angered), Bio Roy, Sjöfartsmuseet, Stadsbiblioteket och många fler. Och du, det
är helt gratis med fri entré till allt! Men det gäller att vara snabb då det till vissa aktiviteter är ett
begränsat antal platser.
Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Gratis
Datum: April
Facebook: https://www.facebook.com/vetenskapsfestivalen
Instagram: https://www.instagram.com/vetenskapsfestivalen/
Här hittar du mer information om Vetenskapsfestivalen: https://vetenskapsfestivalen.se/hem/

•

Kulturnatta

Under Kulturnatta firar man kulturen i Göteborg! Kulturnatta återkommer i oktober varje år och det
som händer är att flera kulturevenemang (på olika ställen i staden) arrangeras under eftermiddagen
fram till midnatt. Det är helt gratis att besöka Kulturnattas olika evenemang. Kom och ta del av musik,
konst, utställningar, guidningar, ljud- och ljusinstallationer, teater, loppis, film, dans och en massa
annat. Missa inte!

Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Gratis
Datum: Oktober
Facebook: https://www.facebook.com/Kulturnatta
Instagram: https://www.instagram.com/kulturnatta/
Här hittar du mer information om Kulturnatta: https://kulturnatta.goteborg.se/ ,
https://www.facebook.com/Kulturnatta/

• Barnens Dag
Under Barnens dag arrangeras en massa roliga barnaktiviteter i Göteborg! Ta med ditt barn på
ansiktsmålning, barn-bio, godisregn, hoppborg, barngympa, pyssel och en massa mer!
Var? I innerstan på olika platser
Datum: Maj
Googla ”Barnens Dag Göteborg” när maj närmar sig för mer information om datum. Du kan också
besöka https://www.goteborg.com/barnens-goteborg/ som ständigt uppdaterar sin sida med
aktiviteter för barn i Göteborg.

• Arkivens dag
Arkivens Dag är en tradition där hela Sverige öppnar sina arkiv för allmänheten. Ordet ”arkiv” betyder
en samling sparade dokument och i Sveriges arkiv finns handlingar som berättar om landets och
folkets historia. Under Arkivens dag sker en massa spännande föreläsningar, visningar av arkiv, historia
och utställningar. Kom och titta in bakom kulisserna och låt dig imponeras och fascineras av alla
spännande dokument. Är du intresserad av att veta med om Göteborg och stadens historia? Kolla in
Arkivens Dag!
Var? Olika platser i Göteborg
Inträde: Gratis
Datum: Andra lördagen i november (2021-11-13)
Här hittar du mer information om Arkivens Dag: https://www.arkivensdag.nu/

• Flunsåsparken ”Flunsan”
Flunsåsparken är den enda folkparken i Sverige med fri entré. Här händer det massor av kul grejer
under maj till september! Allt ifrån viskvällar, stand-up, rock, schlager, jazz, trolleri, dans, talangjakt
och mycket mer går att se från Flunsåsparkens scen. Till exempel har flera kända svenska artister
såsom Lill-Babs, Siw Malmqvist, Ann-Louise Hansson, Stefan Ljungqvist, Sara Varga, Uno Svenningsson,
Arvingarna, Björn Skifs, Hep Stars och Claes Malmberg uppträtt här.
Årspremiären för parken hålls i maj och den brukar vara välbesökt. Ett tips är att komma tidigt eller ta
med sig egen stol att sitta på då det kan fyllas på med mycket folk och sittplatserna kan ta slut.
Det är gratis att gå in och du kan köpa en massa gott såsom kaffe, saft, kakor och korv med bröd på
plats!
Adress: Sockenvägen 24, 400 72 Göteborg (Hållplats Göteborg Wieselgrensplatsen eller
Wieselgrensgatan)
Inträde: Gratis
Datum: Maj – Aug
Facebook: https://www.facebook.com/flunsan
Instagram: https://www.instagram.com/flunsasparken/
Här hittar du mer information om Flunsåsparken: http://flunsan.se/

• Utomhusbio i Azaleadalen
I mitten av juli kan man komma och se gratis bio utomhus i Azaleadalen i Slottsskogen. Tänk vad
härligt att slå sig ner och se på film i den natursköna omgivningen!
OBS! Kom i god tid. Ta med något att sitta på som en stol eller filt och glöm inte att packa ner lite gott
snacks och dryck. För dig som vill handla mat på plats finns det foodtrucks i området från kl. 15.00.
Var? Azaleadalen, Slottsskogen
Inträde: Gratis
Datum: Lördagen den 17:e juni 2021 (Bion börjar kl. 22.00)
Tider för dagen/kvällen:
-

15:00 – 16:00 - Utomhusbiofestivalen med foodtrucks, biokiosk mm. öppnar
17:00 – 20:00 - DJ Spelar + Hemlig programpunkt
20:00 – 22:00 - Livemusik
22:00 - 00:30 - Biovisning
00:30 - Officiell Efterfest

OBS! Var uppmärksam på att omständigheterna för biovisningen kan komma att ändras. Här hittar du
mer information om Utomhusbio i Azaleadalen:
https://www.facebook.com/events/293835711612653/

• Utomhusbio i Trädgårdsföreningen
I mitten av augusti, i samband med Göteborgs Filmfestival (Göteborg Film Festival Open Air) brukar
man kunna titta på utomhusbio gratis i Trädgårdsföreningen. Flera tusen besökare brukar ta sig till
biovisningarna som sker under bar himmel på gräsmattan framför parkens Palmhus. Kom i god tid, ta
med dig något att sitta på, exempelvis en filt och en härlig picknick och njut av sommarkvällen
tillsammans med andra filmälskare! Om du vill kan du även köpa något att äta och dricka på plats.

Var? Trädgårdsföreningen, framför Palmhuset
Inträde: Gratis
Datum: Mitten av aug
Förra året (2020) kunde filmvisningen inte genomföras pga. Covid-19. I år hoppas arrangörerna kunna
vara tillbaka med utomhusbio i Trädgårdsföreningen och även ta sin utomhusbio på turné runt om i
Västsverige för att skapa fler magiska filmkvällar.
Ta reda på vad som gäller i år genom att hålla koll på https://goteborgfilmfestival.se/ , eller googla
”Göteborg Film Festival Open Air”.

• Megaloppis i Majorna
Sista söndagen i maj varje år arrangeras Megaloppis i Majorna, då boende i området deltar i en
jättestor loppis som sträcker sig från Stigbergstorget till Sandarna. Försäljningen sker på gatorna och i
parkerna och här kan man köpa allt möjligt begagnat. Även du som inte bor i Majorna får sälja på
loppisen, men undvik att ta bilen då det är mycket folk ute. Megaloppisen i Majorna har med åren
blivit en folkfest och även om du inte har tänkt handla kan det vara mysigt att gå och strosa i vimlet.

Var? Området Majorna
Inträde: Gratis
Datum: Sista söndagen i maj
Facebook: https://www.facebook.com/megaloppisimajorna
Här hittar du mer information om Megaloppis i Majorna: http://www.megaloppismajorna.se/

• Konstrundan i Majorna
Konstrundan i Majorna är Göteborgs största konstrunda och äger rum i april varje år. Under tre dagar
kan du uppleva spännande verk, träffa och prata med konstnärer och höra om hur de arbetar. Här
finns allt från måleri, skulptur och glas till keramik och smyckeskonst.
Under Konstrundan håller konstnärerna öppet hus i sina ateljéer och evenemanget brukar locka
många besökare. Passa på att handla konst direkt från konstnärer eller nöj dig med att titta på alla
spännande verk.
Vanligen hålls samtidigt även en stor samlingsutställning på Röda Sten Konsthall.
Ett väldigt mysigt gratisnöje! Du kan gå själv på egen hand eller hoppa på en guidad tur. Det brukar
även gå gratis bussar mellan ateljéerna.
Var? Runt om i Majorna och på Röda Sten Konsthall. Många ateljéer ligger i Sockerbruket
(Sockerbruket, 414 51 Göteborg)
Inträde: Det är gratis att besöka ateljéerna. Men det kostar 20 kr per person att gå in och se
samlingsutställningen på Röda Sten Konsthall
Datum: Vanligen i april varje år, håll koll på Konstrundans sociala medier för exakta datum!
Facebook: https://www.facebook.com/kimgbg
Instagram: https://www.instagram.com/kimajornagbg/
Hemsida: https://kimgbg.se/

• Livemusik på barer och pubar
På många barer och pubar runtom i Göteborg kan du gå och se livemusik gratis. Följ denna länk med
massa tips på ställen som erbjuder spelningar med fri entré eller med avgift utan krav på förbokade
biljetter: https://www.goteborg.com/livemusik-i-goteborg/

•

Gratiskonsert med Göteborgs Symfoniker på Sveriges
Nationaldag

På Sveriges Nationaldag (6/6) kan du lyssna till vacker musik i det gröna då Göteborgs Symfoniker
spelar i Slottsskogen. Ta med dig en filt och något gott att äta och njut av de vackra tonerna! Glöm inte
att komma i tid för bra platser. Nationaldagsfirandet i Slottsskogen brukar även bjuda på barnaktivitet
och andra roliga festligheter.
Var? Slottsskogen
Inträde: Gratis
Datum: 6 juni (Nationaldagen)
OBS! Årets (2021) Slottskogskonsert är tyvärr inställd men det kommer ju fler år då man kommer att
kunna besöka Nationaldagsfirandet och konserten.

• Gratiskonsert utanför Ullevi
Här kommer ett tips på ett bra gratisnöje! Under konsertsäsongen på Ullevi kan du leta upp de
konserter som tilltalar dig. Ta sedan med dig en solstol och något gott att äta och dricka och gå och
sätt dig utanför arenan med en vän. Där kan ni kolla på folk och lyssna till musiken som strömmar från
högtalarna.
Var? Ullevi, Skånegatan 10 , 411 40 Göteborg
Kostnad: Gratis
Datum: Olika
Här kan du läsa om Ullevis aktuella evenemang och konserter: https://gotevent.se/arenor/ullevi/

5. Andra gratis-tips i Göteborg
• Var statist i en filminspelning
Många filmproduktioner och TV-inspelningar görs i Göteborg (med omnejd). Du kan ansöka om att
medverka som statist i filmer / tv-serier. En statist är en liten och ofta stum (inga repliker) roll i film, tv
eller på teater. Statisternas syfte är att skapa liv i bakgrunden åt scenen.
På https://www.statist.se/common/viewMain kan man registrera sig och anmäla sitt intresse.

• Fönstershoppa
Ett trevligt gratisnöje är att gå och fönstershoppa i stan. Allra vackrast är det i juletid då staden pyntats
med ljusslingor och fina julskyltningar.

• Gratisbutiken i Majorna
Shoppa gratis i Majorna! Här finns Gratisbutiken där vem som helst får ta det den behöver och/eller
lämna in användbara saker. OBS! Man behöver inte lämna något. Behöver du kläder för barn och
vuxna, böcker, leksaker eller saker till hemmet? Kom förbi gratisbutiken på en torsdagskväll. Vill du
lämna in saker till butiken? Tänk gärna på att sakerna ska vara hela och rena.
OBS! Just nu är gratisbutiken tillfälligt stängd. För mer info om butiken, besök dess Facebooksida:
https://www.facebook.com/gratisbutiken/
Öppettider: Torsdagar 18.00 – 20.00
Adress: Slottsskogsgatan 1, entré runt hörnet in på Carnegiegatan, Göteborg

6. Kulturhus i Göteborg
Det finns flera kulturhus i Göteborg. I ett kulturhus arrangeras en rad aktiviteter, det kan handla om
musik, skapande, motion och möten av olika slag. Det arrangeras även mycket ungdomsaktivitet på
kulturhusen.
Här är en lista över Göteborgs olika Kulturhus:

• Frilagret
Adress: Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-368 32 50
Mail: frilagret@kultur.goteborg.se
Hemsida: https://www.frilagret.se/
Facebook: https://www.facebook.com/frilagret
Instagram: https://www.instagram.com/frilagret/

• Axelhuset
Adress: Axel Dahlströms Torg 3, 414 80 Göteborg
Telefon (ungdomsverksamheten): 031 – 366 01 06
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/axelhuset?uri=gbglnk%3A201571113825967
Facebook: https://www.facebook.com/axelhusetochhogsbobibliotek
•

Frölunda Kulturhus

Adress: Valthornsgatan 13, 421 46 Västra Frölunda
Telefon: 031-366 27 20
Mail: receptionen.kulturhuset@kultur.goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201619161020671
Facebook: https://www.facebook.com/frolunda.kulturhus
Instagram: https://www.instagram.com/frolunda_kulturhus/

•

Kulturhuset Bergsjön

Adress: Rymdtorget 4, 402 58 Göteborg
Telefon: 031-365 38 88
Mail: kulturhusetbergsjon@ostra.goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturhusetbergsjon?uri=gbglnk%3A201631511916198
Facebook: https://www.facebook.com/kulturhusetbergsjon
Instagram: https://www.instagram.com/kulturhusetbergsjon

•

KulturATOM

Adress: Högaffelsgatan 12, 424 21 Angered
Telefon: 031-3651679
Mail: kulturatom@hotmail.com
Hemsida: https://kulatom.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/UngdomssatsningenKulturAtom
Instagram: https://www.instagram.com/kulturatom/

•

Kulturhuset Blå Stället

Adress: Angereds torg 13, 424 65 Angered
Telefon: 031-365 17 00
Mail: bla.stallet@kultur.goteborg.se
Facebook: https://www.facebook.com/bla.stallet/
Instagram: https://www.instagram.com/blastallet/

•

Kulturhuset Kåken

Adress: Kålltorpsgatan 2, 416 52 Göteborg
Telefon: 031-365 50 60
Mail: kulturhuset.kaken@kultur.goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturhusetkaken?uri=gbglnk%3A2016110101325447
Facebook: https://www.facebook.com/kulturhusetkaken
Instagram: https://www.instagram.com/kulturhusetkaken/

•

Kulturhuset Vingen

Adress: Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda
Telefon: 031 – 92 45 45
Mail: info@vingen.se
Hemsida: http://www.vingen.se/
Facebook: https://www.facebook.com/kulturhusetvingen
Instagram: https://www.instagram.com/vingens_kulturhus/

• Kulturlagret
Adress: Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg
Telefon: 031-365 71 36
Mail: kulturlagret@goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturlagret?uri=gbglnk%3A201934101139454
Facebook: https://www.facebook.com/kulturlagretgbg
Instagram: https://www.instagram.com/kulturlagretgbg/

•

Kulturpunkt Tuve

Adress: Tuve torg 5, 417 45 Göteborg
Telefon: 031-366 90 46
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-ochfritid/kultur/kulturhus?uri=gbglnk%3Agbg.page.716db122-f96c-4810-ad4ee4e70e1bd371&serviceUrl=2229

• Selma Lagerlöfs Center
Adress: Selma Lagerlöfs Torg 2, 422 04 Hisings Backa
Telefon: 031-365 00 00
Mail: selmacenter@funktionsstod.goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/traffpunkterlokaler/kulturhus?uri=gbglnk%3Agbg.page.f8055a06-41d3-4bb3-9f70-33a18e8bab3c&serviceUrl=75
Facebook: https://www.facebook.com/selmalagerlofscenter/

•

1200 kvadrat

Adress: Mandolingatan 47, 421 21 Västra Frölunda
Telefon: 031-366 26 92
Mail: 1200kvadrat@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritidsgarden-pa-1200kvadrat?uri=gbglnk%3A2016215135543225
Facebook: https://www.facebook.com/1200kvadrat/
Instagram: https://www.instagram.com/1200kvadrat/

6. Olika verksamheter
Här kommer ytterligare tips på bra verksamheter att besöka och aktivera sig inom! Såväl
integrationssatsningar, utbildnings- och jobbverksamheter som fritids- och olika kulturaktörer.

• Arabiska BokstavsCentret, ABC
Arabiska BokstavsCentret, ABC, erbjuder kulturella, sociala och studiecirklar för vuxna och barn. Vi
utgår från era behov och intressen. Vi kan hjälpa dig med att:
- skapa nätverk, delta i workshops, skriva CV & personligt brev
- ringa samtal, översätta och fylla i blanketter
- läsa svenska, samhällskunskap, datacirklar, hälsocirklar m.m.
- stärka våra juniorers kunskaper i matematik, engelska samt modersmålsundervisning.
OBS! Under pandemin är kontoret stängt och alla våra cirklar drivs på distans.

Huvudkontor: Skolspåret 43, 424 31 Angered
Hemsida: www.arabiskabc.com
Facebook: https://www.facebook.com/arabiskabc
Mejl: info@arabiskabc.com
Telefon: 031-461510

• Integrationsnätverk Göteborg
Välkomna till Integrationsnätverk Göteborg! Vi är en mötesplats för:
▪
▪
▪

Nyetablerade svenskar/invandrare
Nyanlända invandrare
Sedan länge etablerade svenskar

Föreningen är religiöst, politiskt och etniskt obunden. Vi erbjuder daglig undervisning i svenska på olika
nivåer samt föreläsningar, presentationer och information om:
-

Samhällskunskap
Fritid, hälsa och sjukvård
Socialtjänsten
Kultur, teater, museer etc.
Den svenska skolan
Arbetsförmedlingen
Polisen
Mänskliga rättigheter

Adress: Vårvindsgatan 20
Hemsida: www.integrationsnatverk.goteborg.se
Telefon: 031 – 530 612
English translation:
Welcome to Integration Network Göteborg! We are a meeting-point for:
▪
▪
▪

Recently established Swedes/immigrants
Newly arrived immigrants
Since long established Swedes

The association is religiously, ethnically and politically independent. We offer saily education in
Swedish and lectures, presentation and information in:
-

Civics
Leisure, health and medical care
Social services
Culture, theater, museums, etc.
Swedish school
The employment service
The police
Human right

Address: Vårvindsgatan 20
Website: www.integrationsnatverk.goteborg.se
E-mail: info@integrationsnatverk.goteborg.se
Phone no: 031-530 612

• Move IT
Vill du prova att spela fotboll, volleyboll, eller dansa? Ungdomar som är nya i Sverige, 15–25 år, träffar
andra unga göteborgare som vill göra kul saker tillsammans. Du lär dig hitta i Göteborg och tränar din
svenska. Allt är gratis.
Vi träffas alltid vid Centralstationen på Drottningtorget, utanför Pressbyrån, och åker tillsammans till
aktiviteten. Olika dagar och olika tider, men alltid efter skolan.
För att få info om aktiviteter: Gå med i Facebook-gruppen ”Move It Göteborg” eller maila till
kontaktamoveit@gmail.com
Vi har även läxhjälp – mer info finns här: https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/var-vifinns/sverige/lokalkontor-goteborg/ny-i-goteborg/
English translation:
Do you want to try out new activities? Play soccer, swim or dance? Adolescents who are newly arrived
in Sweden, 15–25 years old meet young citizens from Göteborg and do fun activities together. You
also get the chance to navigate around Göteborg, practice your Swedish and meet new friends.
We always meet at Drottningtorget, outside Pressbyrån, and go together to the activity. Different days
and different times, but always after school.
To get regular information about the activities: Join our Facebook group ”Move It Göteborg” or send
us an e-mail kontaktamoveit@gmail.com
We also offer help with homework – read more about it here: https://www.imsweden.org/vad-vigor/var-vi-finns/sverige/lokalkontor-goteborg/ny-i-goteborg/

• Kulturkompis
Genom Kulturkompis får personer som är nya i Sverige och personer som bott här länge, kanske hela
livet, chansen att dela kulturupplevelser som bio, konserter, utställningar eller teater, helt gratis!
Kulturkompis förenar människor med olika bakgrund och erfarenheter genom gemensamma
kulturupplevelser.
När du anmäler dig som Kulturkompis matchar vi dig med andra i en kulturkompisgrupp om 4-5
personer. Några av er kommer att ha bott länge i Sverige, kanske hela livet, medan andra (minst två
personer) är nya i Sverige. Tillsammans upplever ni kultur och lär känna varandra.
Facebook: https://www.facebook.com/kulturkompisgoteborg
Läs mer om Kulturkompis på vår hemsida: https://www.kulturkompis.nu/

• Mitt Livs Val
Mitt Livs Val erbjuder olika program för ungdomar som är nya i Sverige. Vårt studiemotiverande program
är för dig som är mellan 16-20 år gammal och pluggar på gymnasienivå. I programmet får du träffa
studenter som pluggar på universitet och högskola i Göteborg som ger dig inspiration och motivation
inför framtiden. Du får veta mer om utbildningar i Sverige, få tips om hur du kan plugga på ett enkelt
och roligt sätt, träna svenska, och få hjälp med dina mål och drömmar. Programmet pågår under en
månad med fyra gruppträffar på kvällstid. Vi har flera program varje termin.

Vårt andra program, FRAMÅT! är för dig som är 16-23 år gammal. I FRAMÅT! får du den kunskap och
förberedelse som behövs för dina första jobb och din framtid. Under en termin får du lära dig allt ifrån
att skriva CV, hur en arbetsintervju går till och hur det funkar på en arbetsplats. Du får träffa personer
med olika jobb som ger dig stöd och inspiration för framtiden. Du får också gå på studiebesök, besöka
olika arbetsplatser och hjälp med att söka jobb. Vi träffas 10 gånger under en termin. Varje träff är
ungefär 2–3 timmar på kvällstid.

Alla våra program är kostnadsfria (gratis) och på svenska.
För mer information, besök vår hemsida www.mittlivsval.com och Instagram/Facebook @mittlivsval
English translation:
Mitt Livs Val offers different programmes for youths who are newly arrived in Sweden. Our study
motivation programme is available for youths between 16-20 years old studying on high school level. In
the programme you get to meet university students in Gothenburg to get inspired and motivated by.
You will receive information about education in Sweden, tips on how you can study in a fun and easy
way, practice Swedish, and get help with your future goals. The programme is for one month with four
group meetings in the evening. We have several programmes each semester.

Our other programme, FRAMÅT! is for youths 16-23 years old. You get the knowledge and preparation
you need regarding your first jobs and your future. During one semester you will learn how to write a
CV, how to prepare for a job interview and how different jobs work. You will meet people with different
jobs that will support and inspire you. In addition, you will get to visit different workplaces and get
support in applying for jobs. We meet 10 times during one semester. Each meeting is approximately 23 hours during the evening.

All our programmes are free of charge and in Swedish.
For more information, please visit our website www.mittlivsval.com and Instagram/Facebook
@mittlivsval

• Öppet Hus
Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Vi arbetar för att öppna dörrar till arbetsmarknaden, främst för unga vuxna med utländsk bakgrund
genom ett yrkesinriktat mentorprogram.
Vårt mål är att kunna matcha alla som söker med en mentor. Vi behöver alltid fler engagerade
mentorer som tillsammans med oss är med och framtidsrustar Göteborg.
Genom olika aktivitet hoppas vi ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagarna.
Många saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden, etablerade vuxna som har
kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning.
Vi erbjuder adepterna yrkesrelaterade och sociala aktiviteter under året som gör att nya kontakter
knyts och delaktighet bland göteborgare stärks.
Läs gärna mer på www.oppethus.se eller kontakta oss på Facebook eller LinkedIn om du är intresserad
av programmet eller om du vill bli mentor!
Mentorskapsprogrammet är gratis och alla mentorer ställer upp ideellt.
English translation:
Öppet Hus is a non-profit organization thar are politically and religiously independent.
The purpose is to open up doors towards the job market, foremnost for young adults with a foreign
background through a vocational mentor program.
Our aim is to match all that are applying with a mentor. We always need more engaged mentors that
together with us contribute to a more open job market in Gothenburg.
Through different activities, we hope to inject belief in the future, motivation and positive
development by the participants.
Many of the participant often lack the first important step in to te job market, established people that
have contacts or someone that can give advices and guidance.
We offer the mentees vocational and social activities throughout the year that opens up for
networking and new contacts.
Read more at www.oppethus.se or contact us at Facebook or LinkedIn if you’re interested in the
program or if you want to become a mentor!
The mentorship program is free and all the mentors are volunteers.

• Tamam Göteborg
Tamam Göteborg är en liten men engagerad lokalförening som bildades hösten 2014. Vi är
partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar med barn, unga och vuxna för mångfald, antirasism
och ungas samhällsengagemang.
Vi skapar sociala mötesplatser för unga och har allt från fotbillgrupper till lägerhelger och läxhjälp.
Med oss kan du testa på alla möjliga aktiviteter helt gratis, träffa nya människor och få vänner från
hela världen!
Vår verksamhet är Vänskapscafé på Älvstrandens bibliotek på Hisingen, dit alla är välkomna för att
fika, spela spel, prata och “ha de gött”. Vi har även ett fotbollslag som både tränar och spelar matcher
liksom en tjejgrupp som i nuläget spelar volleyboll varje måndag!

Facebook: https://www.facebook.com/tamamgoteborg
Instagram: https://www.instagram.com/tamamgoteborg/
Läs mer om Tamam Göteborg och våra aktiviteter på vår hemsida: https://tamam.se/

•

SVENSKA LJUD I SÅNG & TAL

VAD?
I Svenska Ljud i sång & tal tränar vi svenska ord och det svenska uttalet. Här kan du som lär dig svenska
träffa och prata med personer med svenska som modersmål.
HUR?
Vi läser, översätter och analyserar sångtexter, lyssnar på sångerna och sjunger dem. Sång är ett
utmärkt verktyg för att lära sig ett språk! När vi sjunger mår vi bra och när vi mår bra lär vi oss bättre.
Dessutom uttalar vi ord och ljud långsammare när vi sjunger än när vi talar vilket underlättar
inlärningen av de svenska språkljuden.
VEM?
Träffarna är extra lämpliga för dig som är asylsökande eller har bott i Sverige ett tag och är i behov av
att träna det svenska språket. Även du som är född i Sverige är välkommen att delta.
VAR?
Våra träffar sker via Zoom under pandemin.

Svenska Ljud i sång & tal leds av:
Carolina Friberg, sångerska och sångpedagog
Daniel Björkdahl, organist

• SJUNG OCH FIKA
Sjung och Fika är en integrationsgrupp för kvinnor där personer från Sverige och andra länder träffas
och fikar, samtalar och sjunger tillsammans. Våra träffar följer en tydlig struktur som skapar trygghet
och igenkänning där livsnära ämnen som liv, död, glädje, sorg och liknande områden som vi människor
har gemensamt får ett naturligt utrymme. Här kan du också få information om hur samhället fungerar;
t ex hur man söker arbete, kontaktar vården och likande.
Våra deltagare är mellan 13-70+.
Under ledning av:
Carolina Friberg, sångerska och sångpedagog

• Kulturlagret
Kulturlagret är en möjlighet för dig som vill utöva kultur, driva projekt eller skapa ett arrangemang. Det
kan vara LAN, loppis, konsert, teater, utställning eller något helt annat. Hos oss finns kompetens,
utbildningar, kontakter, lokaler och utrustning.
Vill du arrangera en spelning, utställning, festival, föreställning, workshop eller annat arrangemang
eller projekt? Vi på Kulturlagret hjälper dig!

Om du har en egen idé som du vill genomföra men behöver lokal, vägledning, inspiration, teknisk
utrustning eller annan hjälp så kontakta oss. Kulturlagret är en resurs för just dina kulturprojekt utifrån
dina intressen. Vi hjälper såväl enskilda personer som grupper och föreningar. Vi har ett stort nätverk
som kan vara just det ditt projekt behöver för att nå ut, blomstra eller helt enkelt bli det du vill.
För oss är inga projekt eller idéer för små eller för stora. Vår uppgift är att hjälpa just dig att göra det
du vill.
Ålder: För ungdomar och unga vuxna, ca 16 – 30 år
Adress: Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg
Kontakt: Roger Andersson, Martin Andreasson
E-post: kulturlagret@goteborg.se
Facebook: https://www.facebook.com/kulturlagretgbg/
Instagram: https://www.instagram.com/kulturlagretgbg/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmPvPvDCVEhqvGUkh9_vGLg

• Klubb3lång
Klubb3lång är Kulturskolans öppna kulturhus i Göteborg City, den är helt gratis och öppen för alla
oavsett vart du bor. Här kan man prova på dans, hiphop/rap, musikproduktion, bild och form eller bara
hänga och äta fika med andra ungdomar!

Adress: Tredje Långgatan 16, Göteborg (närmsta hållplats: Järntorget)
När: Varje onsdag, 17:00 - 20:00
Ålder: 13 - 19 år
Kostar: Gratis!
Kontakt och mer info: @klubb3lang på Instagram
OBS! Just nu, på grund av pandemin, så krävs föranmälning. Anmäl dig via vår instagram:
@Klubb3lang
English translation:
Klubb3lång is the open culture-house for Kulturskolan City in Gothenburg, it's free and open for
anyone no matter where you live. In here you can try out dancing, rapping, producing music and
making art, or just hang out and eat snacks with other young people!

Adress: Tredje Långgatan 16, Göteborg (closest station: Järntorget)
When: every wednesday, 17:00 - 20:00
Age: 13 - 19
Cost: it's free!
Contact and information: @Klubb3lang at Instagram
OBS! Right now, beacuse of the pandemic, you have to sign up before you visit us. Sign up by sending a
DM to our instagram: @Klubb3lang

• Angereds teater
Angereds Teater finns i Kulturhuset Blå Stället, Angereds Torg 13.
Såhär kommer du till Angereds Teater:
Med spårvagn: Spårvagn 4, 8, 9 till Angered C.
Med bil: Kör på väg 45 mot Karlstad. Följ vägskyltar mot Angered (Angered Centrum). Välj parkering
Angered 3

•

Angereds Teaterskola
Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst,
närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer.
Vi arbetar i sceniska och ibland filmiska projekt under handledning. Kursen utmynnar i en
offentlig produktion. Angereds Teaterskola är till för dig som vill utveckla dig som
skådespelare. Kursen är studiemedelsberättigad och görs i samarbete med Folkhögskolan i
Angered.

Vi riktar oss främst till dig som redan har ett intresse för skådespeleri och vill bli stärkt i ditt fortsatta
skådespeleri. Du som kanske vill förbereda dig för prov och antagning till vidare studier eller söka
arbete direkt. Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna
ta till dig studierna.
Ålder: 18 år och uppåt
Kostnad: 600 kr/termin
Läs mer om Angereds Teaterskola och utbildningen här:

http://www.angeredsteater.se/samarbeten/angereds-teaterskola-30664021

• Angereds Författarskola
Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande. Under kursen för vi
tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är och kan bli, hur vi är i och förhåller oss till den
och hur våra egna erfarenheter är en del av den. Kursen ges i samarbete med Akademin
Valand/Litterär Gestaltning vid Göteborgs universitet. Kursen är en distanskurs på heltid med
schemalagda tvådagarsträffar varannan vecka (ca 20 träffar under hela året). Kursens mål är att lyfta
och stärka den skrivande med särskilt fokus på skrivande personer som bor/har bakgrund i Angered
eller i områden med liknande socioekonomiska villkor.
Ålder: 18 år och uppåt
Kostnad: 500 kr/termin, från och med ht. 2021: 600 kr/termin
Läs mer om Angereds Författarskola och utbildningen här: https://www.folkhogskolaniangered.se/svSE/kurser/angereds-f%C3%B6rfattarskola-32576299

• Unga Folkteatern
Unga Folkteatern är en medlemsdriven ideell scenkonstförening som ofta samarbetar med Folkteatern
i Göteborg. Vi driver scenkonstprojekt, arrangerar events och fungerar som en mötesplats och ett
forum i gränssnittet mellan professionella och icke-professionella teaterutövare.
Vi verkar för kulturens utvecklingskraft för människa och samhälle. Vi är också en mötesplats för
integration och inkludering, och i detta möte vill vi prata om och skapa scenkonst.
Unga Folkteatern gör teaterproduktioner, driver projekt, arrangerar workshops och skapar nya
samarbeten. Vi vill sänka trösklarna till det sceniska rummet och skapa rum för människors
berättelser.
E-post: ungafolkteatern@hotmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/ungafolkteaterngbg/
Läs mer om Unga Folkteatern på deras Facebooksida: https://www.facebook.com/ungafolkteatern

• GEST Göthenburgo
GEST-Gothenburg English Studio Theatre is an award-winning English speaking theatre located in
Gothenburg, Sweden and is the only professional English speaking theatre in western Sweden.
Here you can go watch theatre in English and take part in courses.
In collaboration with Folkuniversitetet, GEST offers a Touth Drama Club in English:
”During the course we work on improvisation, role-play, character building, and text work, culminating
in a performance in front of an invited audience of family and friends.
Drama is a fun and creative activity that can be offered to young people of all abilities. The imaginative
and playful environment of the drama club helps young people to develop self-confidence and
performance, team-working and problem-solving skills.
Led by professional actors or drama practitioners from Britain, there will be plenty of opportunities to
learn about what happens on, as well as off stage.
We have one group for 9-11 year olds, and one for 12-16 year olds.”
Learn more about GEST and their courses at their website: https://www.gest.se/

• FilmCloud
FilmCloud är till för unga vuxna filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. På FilmClouds
hemsida ser du vad som är på gång för dig som är filmare. Här hittar du till kurser, talangprogram,
workshops, stöd och till våra samarbetspartners sidor och erbjudanden.
Läs mer om FilmCloud på deras hemsida: https://www.filmcloud.se/

• Filmplats
Filmplats riktar sig till alla mellan 13-25 år som vill lära sig att skapa film eller utvecklas som filmare via
praktiska workshops, personlig handledning och filmproduktion.
Vi erbjuder gratis workshops och deltagarna får möjlighet att nätverka och få inspiration.

Filmplats finns på sex orter i Västra Götaland; i Alingsås, Borås, Göteborg Angered, Lidköping, Skövde
och Stenungsund.

På Filmplats får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshops
Filmproduktion/skapa film
Inspiration
Personlig handledning
Delaktighet och möjlighet att skapa tillsammans med andra
Få din film visad digitalt på Filmplats Filmfestival
Delta i Filmplats filmtävling
Bli medlem i Filmplats Facebook-forum (för att nätverka, få olika filmtips etc)
Allt är GRATIS!
Flera andra aktiviteter kommer finnas under året, håll utkik i vårt forum och här på hemsidan.

Läs mer om Filmplats på deras hemsida: https://www.filmplats.se/

• Kulturungdom
KulturUngdom är en förening och en förening är ingenting utan sina medlemmar. Det är våra
medlemmar som påverkar vilka projekt vi startar, vilka vägar vi ska gå och hur framtiden ska se ut.
Genom att bli medlem blir du en del av ett stort kulturnätverk, som idag består av musiker, föreningar,
arrangörsgrupper, klubbmakare, fritidsgårdar, band, festivalfixare, artister, poeter, konstnärer, filmare,
dansare och många fler. Som medlem stöttar du kulturen i din region, i din stad och i ditt kvarter.
Är du under 30 år och bor i Västra Götaland? Har du egna idéer du önskar genomföra? Då kan du som
är medlem söka vårt kulturstöd K-pengar (ett skattefritt stipendium), hyra ljud/ljus till medlemspris
och komma i kontakt med andra som håller på med samma grej som du. Välkommen att registrera dig
som medlem idag!
Facebook: https://www.facebook.com/KulturUngdom
Instagram: https://www.instagram.com/kulturungdom/
Läs mer om Kulturungdom på vår hemsida: https://www.kulturungdom.se/

• Popkollo
Popkollo är en ideell organisation som arrangerar sommarkollo och andra musikverksamheter för
tjejer och transpersoner. Vårt mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt
samhälle. Popkollo tror på en värld där alla har rätt att uttrycka sig och utvecklas som musiker,
låtskrivare, artister och producenter. Vi gör mest kollon på sommaren men även annan verksamhet
och under andra tider på året.
På våra kollon får en under en hel vecka spela olika instrument, skriva låtar, har roliga workshops och
lära oss av varandra. Som avslutning ställer vi oss på scen och spelar, väsnas, sjunger, rappar, solar,
och skriker för hela världen! Och du behöver inte kunna spela innan kollot – vi lär oss tillsammans.
Låter det utmanande? Det är det! Men också fantastiskt roligt och utvecklande.
Och för att vi ska våga allt det här ser vi till att skapa så trygga miljöer som möjligt. Alla våra ledare har
gått Popkollos ledarutbildning och lärt sig smarta tips och trix för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt för alla att vara med och vara kreativa tillsammans. Popkollo tror på en värld där alla har rätt
att uttrycka sig och utvecklas som musiker, låtskrivare, artister och producenter.
Facebook: https://www.facebook.com/Popkollo
Instagram: https://www.instagram.com/kulturungdom/
Läs mer om oss på vår hemsida: https://www.popkollo.se/

