ALLA KULTURKOMPISAR –
VARMT VÄLKOMNA TILL KALMAR LÄNS MUSEUM!
KALMAR LÄNS MUSEUM ÄR MED I PROJEKTET KULTURKOMPIS

MAKE FRIENDS
THROUGH CULTURE

Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade
svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter gratis tillsammans i sin stad. Konst och kultur är vårt universella språk.
Genom att uppleva kultur tillsammans tror vi att spännande
möten, samtal och relationer kan uppstå. Vi är en av de kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter.
Så besök www.kulturkompis.nu och anmäl dig via en av länkarna som du hittar under ”Kalmar”. Varmt välkommen hit!
Kulturkompis – så funkar det:
• Kulturkompisgrupper får gå gratis på tre kulturaktiviteter
som erbjuds av kulturaktörer i Kalmar.
• I gruppen bestämmer ni tillsammans vad ni skall gå på (av
de aktiviteter som erbjuds inom Kulturkompis) och när det
passar er bäst. Vill ni kan första träffen ske på Studieförbundet Bilda.
• Efter kulturaktiviteten skall gruppen samtala kring tre korta
frågor om vad ni har upplevt, gärna över en kaffe.
• För att ta del av Kulturkompis skall ni vara en grupp på fyra
personer (minst halva gruppen skall vara asylsökande eller
nyanlända).
• Boka biljetter via de olika kulturaktörernas hemsidor eller använd era Kulturkompiskort. Läs mer hur Kulturkompisbokningar fungerar på www.facebook.com/kulturkompis, www.
kulturkompis.nu och respektive kulturaktörs hemsida.
Hur blir du Kulturkompis? Besök www.kulturkompis.
nu, anmäl dig via en av länkarna som du hittar under
”Kalmar”.

What is Kulturkompis (Culture friend)?

Kulturkompis gives asylum seekers, newly arrived people* and
established Swedes** the opportunity to experience cultural
activities together – concerts, movies, and museums for example
– for free.
How does Kulturkompis work?
• The participants in a Kulturkompis group are given free entry
to 3 cultural activities that are hosted by arts, culture and
entertainment actors in Kalmar.
• The group decides together on which cultural events to attend
to (chosen from the events offered within the Kulturkompis)
and when to do it.
• After the event, the group will then discuss 3 brief questions
about the experience, preferably over a cup of coffee.
• To be part of Kulturkompis the group should consist of 4
participants (where at least 50 percent of the group consists of
asylum seekers or newly arrived people).
• The tickets are either booked from the arts, culture and entertainment actors’/venues’ websites or, when possible, by using
the Kulturkompis card at the door. Read more about how the
booking process for Kulturkompis activities work on www.
facebook.com/kultur-kompis (Kalmar), www.kulturkompis.
nu or at the relevant actor’s/venue’s website.
How do you become a Kulturkompis? Visit www.kulturkompis.
nu, sign up by one of the links under ”Kalmar”.

