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…	  BAKGRUND	  	  	  
2018	  kommer	  Göteborgs	  Kulturkalas	  och	  Europride	  hållas	  
samtidigt	  mitt	  i	  Göteborg.	  Två	  stora	  festivaler	  som	  just	  nu	  är	  i	  
startgroparna	  för	  ett	  samarbete.	  	  
	  
Göteborgs	  Kulturkalas	  är	  en	  årlig	  gratisfestival,	  och	  en	  av	  nordens	  
största	  kulturfestivaler	  med	  1,5	  miljoner	  besökare	  under	  fem	  dagar.	  
Målgruppen	  är	  alla,	  oavsett	  ålder,	  etniskt	  ursprung,	  religion,	  sexuell	  
läggning,	  könsidentitet	  och/eller	  -‐uttryck.	  Deras	  ambition	  är	  att	  
skapa	  ett	  så	  brett	  programutbud	  som	  möjligt	  så	  att	  ingen	  känner	  sig	  
exkluderad.	  Viktigt	  att	  nämna	  i	  sammanhanget	  är	  att	  festivalen	  
endast	  bokar	  mellan	  20-‐30%	  av	  sina	  programpunkter	  själva,	  resten	  
bokas	  av	  olika	  samarbetspartners.	  	  	  	  
	  
Europride	  är	  en	  mobil	  festival	  som	  byter	  nation	  varje	  år	  inom	  
Europa,	  som	  en	  stafettpinne.	  Detta	  syftar	  till	  att	  skapa	  ett	  
internationellt	  utbyte	  mellan	  olika	  nationella	  Pride-‐arrangörer.	  
Festivalen	  riktar	  sig	  i	  första	  hand	  till	  HBTQAI-‐personer,	  
internationellt	  som	  nationellt,	  och	  ska	  fungera	  som	  en	  mötesplats.	  
Europride	  drar	  till	  sig	  hundratusentals	  deltagare	  världen	  över.	  I	  
Göteborg	  kommer	  Europride	  arrangeras	  av	  West	  Pride,	  i	  samarbete	  
med	  Stockholm	  Pride.	  Viktigt	  att	  nämna	  i	  sammanhanget	  är	  att	  70%	  
av	  festivalens	  programpunkter	  måste	  vara	  på	  engelska.	  	  
	  

Vår	  uppgift	  	  
Vår	  arbetsgrupp	  består	  av	  sju	  studenter	  som	  läser	  till	  internationella	  
kulturprojektledare	  på	  Kulturverkstan	  i	  Göteborg:	  Lina	  Siljebråt,	  
Caroline	  Furness,	  Oskar	  ”Mollgan”	  Schwartz,	  Alex	  Nilsson,	  Anisa	  
Rastoder,	  Julia	  Kolehmainen	  och	  Patho	  Galvez.	  Vår	  uppgift	  har	  varit	  
att	  läsa	  på	  och	  göra	  research	  om	  festivalerna,	  för	  att	  sedan	  
kontinuerligt	  presentera	  konkreta	  idéer	  och	  förslag	  på	  hur	  
festivalerna	  kan	  samarbeta	  2018	  och	  hur	  upplägget	  kan	  se	  ut.	  
	  
De	  här	  idéerna	  har	  diskuterats	  under	  möten	  med	  vår	  arbetsgivare	  
Tasso	  Stafilidis	  som	  är	  Kulturkalasets	  verksamhetsledare	  och	  som	  
leder	  samarbetet	  med	  Europride,	  samt	  andra	  aktuella	  personer	  inom	  
samverkan.	  	  
	  
I	  det	  här	  dokumentet	  hittar	  du	  vår	  idéer,	  koncept,	  analyser	  och	  
prototyper,	  samt	  bakgrunden,	  fördelar	  och	  nackdelar.	  	  
Trevlig	  läsning!	  	  	  
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GEMENSAMT	  PROGRAMBLAD	  	  
Vi	  har	  funderat	  krig	  layout,	  scheman	  och	  karta	  till	  ett	  
gemensamt	  programblad.	  I	  den	  här	  versionen	  förutsätter	  vi	  att	  
båda	  festivalerna	  tydligt	  vill	  behålla	  sina	  identiteter.	  	  
	  

Två	  framsidor	  
Vi	  tänker	  oss	  att	  Kulturkalaset	  och	  Europride	  delar	  på	  ett	  gemensamt	  
programblad,	  där	  halva	  programbladet	  är	  Kulturkalaset	  och	  andra	  
halvan	  är	  Europride.	  Men,	  programbladet	  är	  utformat	  på	  det	  sättet	  
att	  det	  inte	  finns	  någon	  baksida	  utan	  bara	  två	  framsidor	  (som	  en	  får	  
vända	  på).	  Ena	  framsidan	  är	  Kulturkalasets	  framsida	  och	  andra	  
framsidan	  är	  Europrides	  framsida,	  så	  ingen	  festival	  kommer	  före	  
eller	  efter	  den	  andre!	  (Med	  en	  ”i	  år	  i	  samarbete	  med…”-‐text.)	  
	  
Idén	  med	  att	  ha	  två	  framsidor	  är	  att	  det	  visar	  upp	  båda	  festivalerna	  
och	  samtidigt	  skyddar	  festivalernas	  respektive	  identitet.	  De	  får	  vara	  
lite	  för	  sig,	  men	  ändå	  tillsammans.	  	  
	  
Layoutmässigt	  har	  vi	  tänkt	  oss	  att	  en	  person	  på	  ena	  framsidan	  håller	  
hand	  med	  någon	  på	  den	  andra	  framsidan:	  som	  ett	  poetiskt	  sätt	  att	  
visa	  att	  festivalerna	  går	  hand	  i	  hand	  i	  år.	  Bakgrundsfärgerna	  får	  dock	  
gärna	  skilja	  sig	  åt,	  så	  att	  läsaren	  tydligt	  ser	  att	  det	  handlar	  om	  två	  
olika	  festivaler.	  Se	  exempel:	  	  
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Scheman	  	  
För	  att	  det	  ska	  bli	  lätt	  för	  besökarna	  att	  hitta	  sin	  festivals	  
programpunkter	  så	  innehåller	  programbladet	  två	  olika	  scheman,	  ett	  
för	  Kulturkalaset	  och	  ett	  för	  Europride.	  Dessa	  sitter	  i	  respektive	  halva	  
av	  programmet	  (Kulturkalasets	  schema	  sitter	  i	  Kulturkalasets	  del	  och	  
vice	  versa).	  Om	  det	  finns	  två	  scheman	  så	  sväljer	  inte	  den	  ena	  
festivalen	  den	  andres	  programpunkter,	  det	  blir	  istället	  tydligt	  att	  det	  
handlar	  om	  två	  olika	  festivaler.	  	  
	  
Gemensamma	  programpunkter	  då?	  Eftersom	  festivalerna	  också	  
kommer	  boka	  vissa	  akter	  och	  punkter	  gemensamt,	  har	  vi	  tänkt	  oss	  
att	  dessa	  programpunkter	  finns	  med	  i	  båda	  scheman.	  En	  symbol	  kan	  
stå	  bredvid	  punkten	  (förslagsvis	  en	  splittrad	  cirkel	  där	  ena	  halvan	  är	  
regnbågsfärgad	  och	  den	  andra	  Kulturkalasets	  logga),	  alternativt	  att	  
det	  bara	  står	  ”i	  samarbete	  med	  Europride”	  eller	  ”i	  samarbete	  med	  
Kulturkalaset”	  vid	  den	  artisten	  eller	  bokningen.	  	  
	  

Karta	  	  
Vi	  tänker	  oss	  att	  kartan/kartorna	  för	  festivalerna	  smidigt	  ligger	  i	  
mittenuppslaget	  av	  programbladet.	  Då	  blir	  de	  lätta	  att	  ta	  fram	  och	  
hamnar	  inte	  bara	  i	  en	  av	  delarna.	  	  
	  
Programbladet	  är	  som	  sagt	  delat	  mellan	  Europride	  och	  Kulturkalaset,	  
varav	  i	  mittenuppslaget	  så	  finns	  det	  en	  karta	  över	  festivalplatserna	  
och	  andra	  viktiga	  platser	  för	  varje	  festival.	  I	  detta	  mittuppslag	  så	  ska	  
det	  finnas	  en	  grundkarta	  över	  staden	  och	  festivalområden	  med	  
endast	  neutrala	  platser	  utmärkta	  såsom	  vattenhål,	  information,	  
hjälptält,	  polis,	  etc.	  
	  
På	  denna	  grundkarta	  så	  ska	  det	  finnas	  två	  plastfilmer	  som	  en	  kan	  
lägga	  över	  grundkartan,	  i	  förslagsvis	  overhead-‐papper.	  Där	  det	  ska	  
finnas	  en	  separat	  film	  för	  Europrides	  alla	  platser	  och	  akter	  och	  en	  
separat	  film	  för	  Kulturkalasets	  alla	  akter	  och	  platser.	  Men	  även	  med	  
möjligheten	  att	  få	  med	  båda	  festivalernas	  akter	  och	  platser	  på	  samma	  
karta	  om	  en	  lägger	  över	  båda	  plastfilmerna	  över	  grundkartan.	  
	  
Tanken	  är	  att	  vid	  sidan	  av,	  antingen	  grundkartan	  eller	  på	  dom	  två	  
plastfilmerna,	  ska	  det	  stå	  programpunkter	  eller	  annat	  som	  är	  
permanenta/återkommande	  genom	  festivalerna	  listade.	  	  
	  
Fördelen	  är	  att	  det	  är	  enkelt	  att	  få	  en	  övergripande	  bild	  över	  alla	  
platser	  men	  också	  att	  varje	  person	  kan	  välja	  vad	  hen	  vill	  se.	  Antingen	  	  
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så	  kan	  en	  välja	  att	  bara	  lägga	  över	  Europride-‐kartan	  och	  helt	  strunta	  i	  
vad	  som	  händer	  under	  Kulturkalaset	  eller	  vice	  versa.	  Det	  blir	  också	  
tydligt	  om	  det	  märks	  ut	  färgmässigt	  för	  varje	  programpunkt	  och	  om	  
festivalerna	  är	  färgkodade	  även	  på	  plats.	  Då	  blir	  det	  lätt	  för	  
besökarna	  att	  på	  håll	  se	  var	  just	  den	  programpunkten	  som	  de	  
spanade	  in	  på	  kartan	  finns	  på	  stan.	  
	  
Själva	  formatet	  och	  tanken	  med	  kartan	  är	  att	  den	  ska	  se	  spännande	  
ut	  och	  på	  så	  vis	  locka	  till	  sig	  mer	  besökare.	  Om	  vi	  lyckas	  få	  till	  en	  cool	  
layout	  som	  är	  iögonfallande	  tror	  jag	  att	  chansen	  att	  flera	  blir	  nyfikna	  
på	  varje	  festival	  och	  att	  det	  ger	  ett	  proffsigt	  första	  intryck	  av	  
festivalerna.	  
	  
Nackdelen	  som	  finns	  är	  att	  plastfilmerna	  är	  dyra	  och	  kan	  ge	  ett	  
intryck	  av	  att	  det	  är	  en	  miljöbov.	  Dessutom	  är	  det	  inte	  lönsamt	  att	  i	  
längden	  trycka	  upp	  så	  många	  programblad	  eftersom	  det	  ändå	  inte	  
kommer	  vara	  tillräckligt	  många	  besökare	  som	  använder	  sig	  av	  det	  
utan	  kanske	  bara	  slänger	  det	  så	  fort	  de	  har	  tittat	  igenom	  
programbladet.	  	  
	  
En	  annan	  idé	  är	  att	  färgkoda	  varje	  festival	  både	  på	  karta	  och	  på	  
festivalplatsen	  så	  det	  enkelt	  går	  att	  se	  var	  någonstans	  som	  den	  
programpunkten	  en	  är	  intresserad	  av	  finns	  någonstans.	  Det	  vill	  säga	  
att	  ha	  en	  papperskarta	  för	  varje	  festival	  i	  programbladet	  som	  det	  har	  
varit	  de	  andra	  åren	  festivalerna	  har	  ägt	  rum.	  Men	  detta	  med	  en	  tydlig	  
färgkodning	  vid	  varje	  festivals	  event,	  som	  en	  backdrop	  på	  scenerna	  
eller	  med	  en	  ljussättning	  och	  med	  flaggor	  av	  något	  slag	  vid	  
föreläsningar,	  barnens	  kulturkalas	  och	  liknande	  akter.	  
	  
Grundkarta	  utan	  plastfilm. 
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Grundkarta	  med	  Europrides	  plastfilm. 
 

 
 
Grundkarta	  med	  Kulturkalasets	  plastfilm. 

 
 
Grundkarta	  med	  båda	  plastfilmerna. 
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Fördelar	  
Fördelar	  med	  ett	  gemensamt	  programblad:	  	  
	  

• Det	  når	  alla	  265	  000	  hushåll.	  Gör	  vi	  ett	  gemensamt	  
programblad	  så	  marknadsförs	  båda	  lika	  mycket	  eftersom	  de	  
skickas	  ut	  gemensamt.	  Då	  får	  båda	  festivalerna	  lika	  mycket	  
uppmärksamhet!	  	  

	  
• Bra	  för	  båda	  festivalerna	  eftersom	  båda	  lockar	  nya	  målgrupper	  
samt	  visar	  på	  ett	  roligt	  och	  tolerant	  Göteborg,	  blir	  bra	  reklam	  
för	  staden.	  (Göteborg	  visar	  att	  staden	  går	  i	  bräschen	  för	  andra	  
städer	  och	  länder	  när	  staden	  visar	  upp	  ett	  tydligt	  samarbete.)	  	  	  

	  
• Allt	  på	  samma	  ställe!	  Allting	  är	  samlat	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  Visar	  
på	  ett	  tydligt	  sätt	  att	  det	  sker	  ett	  samarbete	  mellan	  festivalerna	  
i	  år	  och	  skapar	  gemenskap	  och	  förståelse	  mellan	  
festivalbesökarna.	  	  

	  
• Det	  främjar	  de	  gemensamma	  bokningarna.	  

	  
• Skapar	  ett	  samarbete	  mellan	  Kulturkalaset	  och	  West	  Pride	  som	  
kan	  vara	  bra	  för	  senare	  år	  också.	  	  

	  
• Festivalerna	  kommer	  att	  samverka	  på	  plats,	  då	  är	  det	  viktigt	  att	  
det	  också	  syns	  i	  programbladet/reklamen	  att	  samarbetet	  sker,	  
så	  människor	  inte	  blir	  förvirrade.	  	  	  

	  
	  

Nackdelar	  
Nackdelar	  med	  ett	  gemensamt	  programblad:	  	  
	  

• Förvirrat	  för	  internationella	  besökarna	  som	  inte	  vet	  vad	  
Kulturkalaset	  är	  och	  att	  de	  inte	  hittar	  det	  de	  vill	  se	  i	  
programbladet.	  (Åtgärd:	  tydlighet	  och	  kanske	  allt	  på	  både	  
engelska	  och	  svenska?)	  

	  
• Det	  är	  ett	  klumpigt	  format,	  tjockt	  med	  sidor	  och	  blir	  för	  stort.	  

	  
• Vissa	  besökare	  är	  bara	  intresserade	  av	  det	  ena	  programbladet,	  
och	  delar	  av	  respektive	  publik	  kanske	  inte	  gillar	  
sammanslagningen	  överhuvudtaget.	  

	  
• Kräver	  mer	  samarbete	  mellan	  festivalerna.	  
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KULTURKALASET	  GOES	  EUROPRIDE	  

Vi	  har	  diskuterat	  och	  bollat	  kring	  vad	  det	  skulle	  kunna	  innebära	  
om	  Kulturkalaset	  släpper	  på	  sin	  egen	  identitet	  och	  anammar	  ett	  
Pride-‐tema	  för	  i	  år!	  	  
	  
(Bakgrund:	  Idén	  kommer	  ifrån	  att	  Tasso	  nämnde	  att	  Kulturkalaset	  
funderar	  på	  att	  skippa	  sin	  vanliga	  identitet	  och	  mer	  anamma	  pride	  i	  år,	  
vilket	  då	  förändrar	  den	  tidigare	  utgångspunkten	  att	  båda	  festivalerna	  
ville	  ha	  kvar	  sina	  identiteter.	  OBS:	  Hittills	  vet	  vi	  dock	  inte	  vad	  
Europride	  tycker	  om	  det).	  	  	  	  
	  
Vi	  har	  kommit	  fram	  till	  två	  stycken	  olika	  sub-‐alternativ	  av	  
”Kulturkalaset	  goes	  Europride”.	  Vi	  kommer	  gå	  in	  på	  dessa,	  berätta	  
vad	  de	  skulle	  kunna	  innebära,	  och	  har	  också	  tagit	  fram	  motargument.	  
För	  närvarande	  kallar	  vi	  alternativen:	  	  
	  
A)	  Kulturkalaset	  med	  Pride-‐tema	  
B)	  EUROPRIDE	  (DELUXE)	  
	  
	  
	  

A)	  Kulturkalaset	  med	  Pride-‐tema	  

‐ Kulturkalaset	  välkomnar	  Europride	  och	  låter	  temat	  för	  årets	  
Kulturkalas	  vara	  Pride!	  	  
	  
Kulturkalaset	  med	  Pride-‐tema	  innebär	  att	  Kulturkalaset	  ger	  avkall	  på	  
sin	  vanliga	  profil/inriktning	  och	  mer	  anammar	  Pride	  som	  ett	  
tillfälligt	  tema	  för	  i	  år.	  Europride	  äger	  fortfarande	  rum	  utöver	  det,	  
och	  båda	  festivalerna	  är	  sina	  egna	  festivaler.	  	  
	  
Det	  kan	  då	  vara	  viktigt	  att	  West	  Pride	  faktiskt	  också	  får	  sätta	  lite	  
agenda	  och	  konkret	  vara	  med	  och	  påverka	  Kulturkalaset,	  så	  att	  det	  
inte	  bara	  känns	  som	  ett	  flaggpyntande	  utan	  substans.	  West	  Pride	  
borde	  bli	  lite	  som	  en	  gästarrangör	  även	  till	  Kulturkalaset,	  och	  guida	  
Kulturkalaset	  igenom	  sitt	  tillfälliga	  tema.	  	  
	  
Det	  kan	  också	  vara	  bra	  att	  tydligt	  markera	  och	  berätta	  vad	  det	  
tillfälliga	  temat	  innebär.	  Exempelvis	  gå	  ut	  med	  att	  ”i	  år	  kommer	  50%	  
av	  alla	  akter	  vara	  HBTQAI-‐personer”	  och/eller	  på	  andra	  sätt	  tydligt	  
dela	  med	  sig	  av	  vad	  årets	  tema	  innebär	  
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Programbladet	  skulle	  fungera	  i	  princip	  likadant	  som	  den	  modell	  vi	  
redan	  berättat	  om,	  men	  att	  färgkodningen	  inte	  behöver	  skiljas	  åt	  på	  
samma	  sätt.	  Nu	  kan	  båda	  framsidorna	  exempelvis	  ha	  med	  
regnbågsflaggor	  och	  Pride-‐temat	  kan	  vara	  mer	  tydligt	  i	  båda	  delarna	  
av	  programbladet.	  Se	  exempel:	  	  
 
	  

	  
	  
MOTARGUMENT:	  	  
	  
-‐	  Det	  kan	  bli	  rörigt.	  Det	  vill	  säga,	  det	  blir	  inte	  så	  tydligt	  för	  besökarna	  
vad	  som	  är	  Europride	  och	  vad	  som	  är	  Kulturkalaset.	  	  
	  
-‐	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  Europride	  försvinner	  in	  i	  mängden.	  
	  
-‐	  Men	  gör	  det	  nåt	  då?	  Det	  är	  en	  bra	  fråga.	  Det	  kanske	  inte	  spelar	  så	  
stor	  roll	  om	  alla	  ändå	  flaggar	  för	  Pride,	  men	  kan	  bli	  lite	  skumt	  för	  
Europride-‐besökarna	  om	  Kulturkalasets	  akter	  exempelvis	  inte	  spelar	  
på	  engelska	  (Europride	  ska	  ju	  ha	  70%	  på	  engelska),	  eller	  om	  för	  
många	  punkter	  inte	  har	  ett	  tydligt	  HBTQAI-‐tema.	  	  
	  
-‐	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  Kulturkalaset	  säger	  att	  de	  ”goes	  pride”	  men	  
egentligen	  inte	  ändrar	  så	  mycket	  på	  innehållet.	  Om	  Kulturkalaset	  
bara	  flaggar	  för	  det	  men	  ändå	  kör	  på	  sin	  vanliga	  grej	  kan	  det	  verka	  
lite	  hycklande.	  	  
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B)	  EUROPRIDE	  (DELUXE) 
 
West	  Pride	  och	  Kulturkalaset	  Presenterar:	   
EUROPRIDE 
 
Allt	  är	  EUROPRIDE.	  Europride	  skulle	  då	  arrangeras	  av	  både	  West	  
Pride	  och	  Kulturkalaset,	  men	  hela	  huvudtiteln	  är	  EUROPRIDE.	  Det	  
skulle	  innebära	  att	  det	  inte	  blir	  nåt	  hycklande/smusslande.	  Pride	  
skulle	  inte	  bara	  bli	  som	  en	  liten	  färgning/tema	  för	  Kulturkalaset,	  utan	  
allt	  fokus	  skulle	  läggas	  på	  ett	  stor	  Europride.	  Det	  skulle	  bli	  en	  enorm	  
Pride‐fest	  som	  mer	  kan	  mäta	  sig	  med	  andra	  europeiska	  länders	  
Europride-‐fester,	  som	  har	  varit	  enorma.	   
 
Alla	  pengar	  och	  resurser	  skulle	  gå	  till	  att	  skapa	  en	  gemensam	  
jättefestival,	  och	  varken	  West	  Pride	  eller	  Kulturkalaset	  behöver	  tänka	  
på	  sina	  identiteter	  eftersom	  man	  nu	  gör	  något	  nytt	  och	  tillfälligt	  ihop.	  
Det	  blir	  inte	  Kulturkalaset	  med	  en	  regnbågstwist	  utan	  ett	  starkt	  
ställningstagande,	  en	  tydlig	  markering	  mot	  homofobi.	  	   
 
I	  det	  läget	  behövs	  då	  alltså	  bara	  ett	  programblad.	  Eftersom	  det	  endast	  
sker	  ett	  Europride,	  och	  inget	  Kulturkalas	  eller	  West	  Pride,	  så	  behövs	  
det	  också	  bara	  en	  framsida.	  Dock	  måste	  det	  stå	  med	  tydligt	  redan	  på	  
framsidan	  att	  Kulturkalaset	  och	  West	  Pride	  håller	  i	  det.	  Här	  har	  vi	  
inte	  hunnit	  rita	  någon	  prototyp	  ännu,	  men	  något	  i	  den	  här	  stilen:	   
 
	  
GÖTEBORGS	  KULTURKALAS	  OCH	  WEST	  PRIDE	  PRESENTERAR:	  	  

EUROPRIDE	  	  
	  
Vi	  behöver	  inte	  tänka	  på	  att	  det	  måste	  hålla	  en	  grafisk	  profil	  som	  
matchar	  de	  båda	  festivalerna	  utan	  nu	  handlar	  det	  om	  något	  helt	  nytt!	  	  
	  
INLEDARE:	  	  
Under	  inledaren	  tror	  vi	  det	  är	  bra	  att	  en	  representant	  från	  både	  West	  
Pride	  och	  Kulturkalaset	  skriver	  några	  rader	  om	  vad	  Europride	  
innebär,	  hur	  det	  anordnas	  och	  varför	  de	  valt	  att	  satsa	  stort	  på	  det,	  
tillsammans	  med	  några	  försäkrande	  och	  lugnande	  meningar	  om	  att	  
båda	  festivalerna	  kommer	  tillbaka	  som	  vanligt	  nästa	  år.	  	  
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SCHEMA/INNEHÅLL/KARTA	  
Inga	  konstigheter	  egentligen,	  alla	  programpunkter	  är	  Europrides	  
programpunkter	  och	  är	  70%	  på	  engelska.	  Schemat	  kan	  därför	  vara	  
tydligt	  och	  enkelt,	  allt	  som	  händer	  är	  knutet	  till	  Europride	  och	  det	  
behövs	  inga	  förtydliganden	  kring	  vad	  som	  är	  knutet	  till	  vilken	  
festival.	  Istället	  kan	  man	  lägga	  fokus	  på	  att	  vara	  extra	  tydlig	  med	  vad	  
som	  är	  spelningar,	  seminarium,	  workshops,	  föreläsningar,	  fester	  osv.	  
Detta	  ger	  också	  massa	  plats	  över	  till	  intervjuer,	  reklam	  och	  viktig	  	  
information.	  	  
	  
Det	  kan	  också	  läggas	  extra	  krut	  på	  att	  ge	  information	  om	  HBTQAI-‐
frågor	  runtom	  i	  världen	  och	  vara	  lite	  utbildande	  för	  de	  som	  inte	  
brukar	  gå	  på	  Pride!	  Samt	  bidra	  med	  information	  om	  Göteborg	  för	  den	  
internationella	  Europride-‐besökaren.	  Nu	  kommer	  det	  ju	  skickas	  ut	  
mycket	  mer	  och	  vara	  mycket	  större,	  så	  det	  är	  passande	  att	  ta	  tillfället	  
i	  akt	  och	  göra	  en	  bra	  tidning	  för	  öppenhet	  och	  tolerans.	  	  
	  
SPRÅK:	  
Svenska	  och	  engelska,	  allting	  bör	  finnas	  på	  båda	  språk.	  	  
 
 
	  
MOTARGUMENT:	  	  
	  
-‐	  Inget	  Kulturkalas!	  Folk	  kan	  bli	  förbannade,	  eftersom	  det	  går	  emot	  
traditionen.	  ”Det	  brukade	  ju	  alltid	  vara	  Kalas,	  nu	  kommer	  Europride	  
hit	  och	  förstör.”	  	  
	  
-‐	  Det	  kommer	  bli	  en	  mycket	  större	  process	  att	  samarbeta.	  Plötsligt	  
måste	  Kulturkalaset	  göra	  mycket	  större	  förändringar,	  alternativt	  ge	  
mer	  resurser	  och	  makt	  till	  West	  Pride.	  (Eller	  kan	  det	  lösas	  på	  nåt	  
smidigt	  sätt?	  Är	  det	  så	  stor	  skillnad?)	  	  
	  
-‐	  Kanske	  tappar	  Kulturkalaset	  många	  av	  sina	  vanliga	  besökare,	  folk	  
som	  brukar	  gå	  på	  Kulturkalaset	  kanske	  inte	  vill	  gå	  på	  nåt	  som	  heter	  
Pride.	  	  
	  
-‐	  En	  annan	  sak	  att	  tänka	  på	  är	  att	  70%	  av	  allt	  då	  måste	  vara	  på	  
engelska.	  Det	  är	  visserligen	  bra	  för	  Europride-‐besökarna	  som	  
förväntar	  sig	  det,	  men	  hämmar	  de	  andra	  inriktningarna	  och	  kanske	  
sätter	  en	  påtvingad	  prägel	  på	  Kulturkalaset	  vars	  vanliga	  mål	  är	  just	  
att	  belysa	  många	  kulturer.	  (Åtgärd:	  Boka	  många	  internationella	  
artister	  från	  olika	  länder	  men	  som	  kan	  prata/sjunga	  på	  engelska).	  	  	  
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AFFISCH:	  DESIGN	  OCH	  UPPLÄGG 

Vi	  har	  funderat	  kring	  layout,	  design	  och	  koncept	  för	  
festivalernas	  reklamaffischer.	  I	  de	  kommande	  exemplen	  utgår	  vi	  
ifrån	  att	  Kulturkalaset	  och	  Europride	  kommer	  att	  samarbeta	  
även	  när	  det	  gäller	  deras	  marknadsföring.	  	   
 
 

TVÅ	  AFFISCHER	  SOM	  SMÄLTER	  IHOP	   
Kulturkalaset	  släpper	  två	  olika	  affischer	  varje	  år.	  Den	  första	  släpps	  
långt	  före	  festivalen	  och	  skriver	  mest	  ut	  det	  kommande	  datumet,	  
samt	  uppmärksammar	  att	  festivalen	  kommer	  äga	  rum.	  Den	  andra	  
affischen	  släpps	  bara	  några	  dagar	  innan	  festivalen	  startar	  och	  hänger	  
sedan	  i	  staden	  under	  hela	  perioden,	  och	  det	  är	  den	  som	  utannonserar	  
akter	  och	  headlines.	   
 
Vår	  idé	  är	  att	  första	  affischerna	  	  skulle	  vara	  uppdelade,	  en	  för	  
Kulturkalaset	  och	  en	  för	  Europride.	  Detta	  så	  att	  festivalerna	  ska	  få	  
behålla	  sina	  egna	  identiteter	  och	  marknadsföras	  som	  två	  
självständiga	  händelser	  i	  Göteborg.	  	  	  
 
Men!	  Vår	  idé	  är	  att	  de	  är	  designade	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  hör	  ihop	  
och	  vid	  senare	  tillfälle	  kan	  smälta	  samman	  till	  en	  gemensam	  andra	  
affisch.	   
	  
Vår	  första	  prototyp	  såg	  ut	  så	  här:	  	  
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Konceptet	  var	  då	  att	  båda	  festivalerna	  hade	  tre	  färger	  var	  på	  första	  
affischen,	  och	  som	  sedan	  under	  andra	  affischen	  går	  ihop	  och	  får	  alla	  
sex	  färger,	  vilket	  bildar	  en	  Pride-‐flagga.	   
 
Det	  vi	  inte	  gillade	  var	  hur	  mycket	  vitt	  space	  det	  blev,	  och	  att	  det	  kan	  
vara	  lite	  otydligt	  innan	  affischerna	  går	  ihop	  att	  det	  är	  Pride-‐färger.	  En	  
måste	  också	  trycka	  en	  helt	  ny	  upplaga	  för	  att	  få	  dom	  att	  gå	  ihop.	   
	  
Då	  kom	  vi	  på	  en	  ny	  prototyp	  som	  såg	  ut	  så	  här:	  	  
	   

 

	  
Under	  den	  här	  prototypen	  har	  också	  varje	  festival	  tre	  färger,	  men	  här	  
ligger	  dom	  lodrätt	  istället.	  Detta	  minskar	  tomt	  space,	  plus	  att	  de	  på	  en	  
gång	  kan	  läggas	  bredvid	  varandra	  och	  bilda	  en	  Pride-‐flagga	  som	  syns	  
tydligare.	  Redan	  under	  första	  affischsläppet	  kan	  man	  då	  visa	  på	  ett	  
samarbete	  om	  man	  vill.	  De	  kan	  ibland	  hängas	  enskilt	  och	  ibland	  
sättas	  ihop,	  utan	  extra	  kostnad.	  	  	  
	  
De	  två	  hjärthalvorna	  som	  förenas	  i	  mitten	  visar	  också	  upp	  ett	  tydligt	  
samarbete	  på	  samma	  sätt	  som	  händerna	  i	  vår	  programbladside:	  
festivalerna	  förenas	  för	  i	  år.	  (”Kulturkalaset	  <3	  Europride”	  är	  också	  
en	  tagline	  som	  kommit	  upp	  många	  gånger	  under	  våra	  möten	  med	  
Tasso.)	  	  	  	  
 
	  
	  



	   15	  

AFFISCH:	  KULTURKALASET	  MED	  PRIDETEMA	  
	  
Om	  vårat	  koncept	  ”Kulturkalaset	  med	  Pridetema”	  (läs	  mer	  på	  sida	  8)	  
skulle	  gå	  igenom	  så	  skulle	  planschen	  kunna	  se	  ut	  så	  här:	  	  
	  

 
	  
Detta	  är	  en	  gemensam	  första	  affisch	  där	  Kulturkalaset	  framgår	  som	  
huvudarrangör,	  men	  där	  Europride	  sätter	  temat	  för	  hela	  
evenemanget.	  Fördelen	  med	  att	  bara	  ha	  en	  affisch	  är	  den	  förmodligen	  
blir	  billigare	  att	  trycka	  upp	  i	  och	  med	  att	  man	  på	  en	  gång	  ser	  att	  
Kulturkalaset	  och	  Europride	  samarbetar.	  	  
	  
Nackdelen	  är	  att	  någon	  som	  inte	  vet	  vad	  Europride	  är	  redan	  lätt	  kan	  
undgå	  att	  förstå	  att	  Europride	  är	  en	  egen	  festival.	  Detta	  försökte	  vi	  
undvika	  genom	  att	  tillskriva	  affischen	  “En	  vecka,	  två	  festivaler”.	  En	  
annan	  nackdel	  är	  att	  det	  tydliga	  Pride-‐temat	  tyvärr	  kanske	  inte	  
lockar	  alla	  Kulturkalasets	  vanliga	  besökare.	  (Stockholm	  Pride	  står	  
inte	  heller	  med	  så	  stort,	  vilket	  eventuellt	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  
problem	  för	  dem.)	  	  
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AFFISCH:	  EUROPRIDE	  DELUXE	  
	  
Om	  vårat	  koncept	  ”Europride	  Deluxe”	  (läs	  mer	  på	  sida	  10)	  skulle	  gå	  
igenom	  så	  skulle	  planschen	  kunna	  se	  ut	  så	  här:	  	  
 

 
	  
Fördelen	  är	  att	  det	  blir	  en	  tydlig	  kommunikation	  för	  Europride-‐
besökarna.	  Det	  kan	  också	  vara	  gynnsamt	  för	  budgeten	  att	  bara	  trycka	  
upp	  en	  affisch	  än	  att	  behöva	  trycka	  upp	  två	  olika.	  	  
	  	  
Nackdelen	  är	  att	  Kulturkalasets	  besökare	  kan	  missa	  att	  Kulturkalaset	  
är	  med	  och	  håller	  i	  det	  (men	  det	  skulle	  ju	  kunna	  ordnas	  genom	  en	  
större	  text)	  och	  deras	  besökare	  kan	  bli	  avskräckta	  av	  Pride-‐temat.	  
För	  fler	  för-‐	  och	  nackdelar,	  läs	  om	  konceptet	  på	  s.	  10.	  	  
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FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  ANALYSER	  
Olika	  frågor	  som	  vi	  har	  tänkt	  kring	  och	  djupdykit	  ner	  i.	  	  
	  
TILLGÄNGLIGHET 

Visionen	  med	  festivalen	  är	  att	  samla	  så	  många	  människor	  av	  olika	  
identitet	  som	  möjligt	  för	  att	  de	  genom	  kultur	  och	  olika	  konstformer	  
ska	  mötas	  och	  kommunicera	  dess	  innehåll.	  	  
	  	  
Genom	  en	  analys	  av	  Kulturkalasets	  befintliga	  webbplats	  kan	  det	  
fastställas	  att	  människor	  inte	  har	  samma	  möjligheter	  att	  få	  tillgång	  
till	  grundläggande	  information	  om	  festivalen.	  Personer	  med	  
synskador	  kan	  nämligen	  inte	  självständigt	  informeras	  och	  övervaka	  
arbetet	  med	  festivalen	  på	  webben	  och	  kan	  därför	  inte	  delta	  eller	  
känna	  igen	  sin	  plats	  i	  sammanhanget.	  
	  
Vi	  lever	  i	  en	  tid	  då	  den	  tekniska	  utvecklingen	  är	  lätt	  att	  applicera	  på	  
texter	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  lyssna	  på	  innehållet	  
och	  inte	  bara	  läsa.	  Investeringen	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  anpassa	  
programmet	  till	  ett	  som	  inkluderar	  ljud	  är	  inte	  en	  komplicerad	  
uppgift	  och	  bidrar	  till	  bättre	  förverkligande	  av	  idén	  om	  "kultur	  för	  
alla	  ",	  oavsett	  läsförmåga	  eller	  funktionsnedsättning.	  
	  
Förslag	  på	  lösningar:	  kontakta	  Myndigheten	  för	  tillgängliga	  medier,	  
Legimus,	  specialiserad	  plattform.	  
	  	  
Genom	  en	  analys	  av	  innehållet,	  dvs	  programpunkterna	  för	  
Kulturkalaset	  insåg	  vi	  att	  av	  de	  1143	  programpunkter	  som	  finns,	  
syntolkas	  bara	  16	  programpunkter	  för	  personer	  med	  synskador.	  
Dessutom,	  av	  1143	  programpunkter	  kommer	  endast	  28	  att	  
teckenspråkstolkas	  och	  på	  så	  vis	  vara	  tillgängliga	  för	  personer	  med	  
hörsel	  och	  tal.	  Detta	  är	  ett	  bristfälligt	  antal.	  
	  
Med	  tanke	  på	  omfattningen	  och	  mångfalden	  i	  festivalprogrammet	  
saknas	  ett	  specialdesignat	  program	  och	  plattform	  för	  konstnärliga	  
uttryck	  och	  uppträdanden	  av	  människor	  som	  har	  någon	  form	  av	  
funktionsnedsättning;	  rullstolsburna	  etc.	  Med	  ett	  väl	  utformat	  
program	  skulle	  det	  kunna	  bidra	  till	  festivalens	  rikedom,	  liksom	  en	  
bättre	  jämlikhet	  mellan	  deltagare	  i	  festivalen.	  
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LÅNGSIKTIG	  VISUELL	  IDENTITET	  	  
Här	  följer	  en	  analys	  som	  belyser	  problematiken	  med	  Kulturkalasets	  
planer	  att	  skapa	  en	  tillfällig	  visuell	  identitet	  tillsammans	  med	  
Euopride,	  och	  hur	  Kulturkalaset	  istället	  skulle	  kunna	  tänka	  
långsiktigt	  och	  mer	  tydligt	  i	  sin	  marknadsföring.	  	  	  	  	  
  
Göteborg	  utvecklas	  till	  en	  mer	  modern	  stad.	  Tanken	  på	  
Kulturkalasets	  visuella	  identitet	  som	  en	  av	  symbolerna	  för	  staden	  bör	  
stödjas	  och	  inspireras	  av	  några	  aktuella	  tankar	  om	  det	  postmoderna	  
samhället,	  såsom	  teorier	  och	  arbeten	  av	  Jean	  Baudrillard.	  	  
	  	  
Vi	  lever	  i	  en	  rörig	  tid	  av	  tecken	  och	  betydelser,	  därför	  bör	  ett	  nytt	  
koncept	  förespråka	  en	  förenkling	  eller	  sublimering	  av	  fler	  berättelser	  
och	  identiteter	  i	  en	  och	  samma	  bild,	  en	  symbol	  som	  kan	  täcka	  fler	  
innehåll	  och	  budskap.	  Den	  bör	  också	  vara	  representerad	  på	  alla	  
synliga	  platser	  under	  en	  lång	  tidsperiod,	  till	  exempel	  för	  att	  
förespråka	  visuell	  identitetskontinuitet.	  	  
	  	  
Förslaget	  till	  programbladet,	  affisch,	  första	  sidan	  på	  webbplatsen	  av	  
festivalen	  osv	  hade	  då	  varit	  att	  festivalen	  väljer	  lämpligt	  gemensamt	  
konstnärligt	  uttryck	  som	  kommer	  att	  fungera	  som	  en	  igenkännbar	  
visuell	  identitet	  åtminstone	  de	  kommande	  fem	  åren.	  Med	  en	  sådan	  
procedur	  kan	  festivalens	  visuella	  uttryck	  bli	  bättre	  ihågkommen.	  
	  	  
Eftersom	  Kulturkalaset	  har	  som	  ambition	  att	  bidra	  till	  utvecklingen	  
och	  mötet	  av	  olika	  innehåll	  och	  identiteter	  bör	  alternativ	  där	  visuell	  
identitet	  innehåller	  några	  specifika	  identiteter	  undvikas.	  Variationer	  
av	  identiteter	  kan	  inte	  presenteras	  i	  ett	  par	  klassiska	  grupper	  som	  
det	  för	  närvarande	  presenteras	  i	  den	  visuella	  identiteten	  av	  
Kulturkalaset.	  Det	  nuvarande	  sättet	  är	  för	  beräknat	  och	  guidar	  en	  hur	  
man	  ska	  tänka	  på	  festivalen.	  Dessutom,	  eftersom	  det	  finns	  en	  mängd	  
programinnehåll,	  bör	  fronten	  vara	  enklare	  och	  djärvare	  i	  
meddelandet.	  
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Bild: Dragan Martinovic	  

	  
Som	  ett	  exempel	  på	  detta	  sätt	  att	  visualisera	  Kulturkalasets	  identitet	  
presenterar	  vi	  här	  ett	  exempel	  på	  en	  möjlig	  prototyp,	  det	  vill	  säga	  ett	  
arbete	  av	  en	  konstnär	  som	  visar	  på	  mötet	  mellan	  två	  personer	  som	  
möts	  i	  en	  spegelbild.	  Bilden	  utstrålar	  harmoni	  utan	  specifika	  
identiteter	  vilket	  öppnar	  upp	  för	  att	  alla	  identiteter	  kan	  känna	  igen	  
sig	  i	  bilden.	  Här	  är	  färgerna	  i	  vita	  och	  gröna	  variationer.	  Det	  
grundläggande	  meddelandet	  i	  bilden	  är	  mötet	  mellan	  människor	  som	  
en	  nödvändighet	  för	  harmoni.	  
	  
För	  mer	  information	  om	  konstnären	  Dragan	  Martinovic,	  kolla	  in:	  	  	  
www.facebook.com/dragan.martinovic	  
	  
 

TRYGGA	  RUM	  	  
Vi	  har	  vidare	  kollat	  på	  undersökningar	  som	  handlar	  om	  HBTQAI-‐
personers	  låga	  förtroende	  för	  polis	  och	  andra	  myndigheter.	  Eftersom	  
Europride	  kommer	  bli	  ett	  extra	  stort	  evenemang,	  så	  ställdes	  frågan	  
kring	  festivalbesökarnas	  säkerhet.	  	  
	  	  
Den	  specifika	  frågan	  på	  mötet	  var	  om	  West	  Pride	  brukar	  arbeta	  med	  
oberoende	  säkerhetsvakter,	  till	  exempel	  trygghetsgrupper	  som	  inte	  
är	  kopplade	  till	  polisen.	  Vi	  fick	  svar	  på	  den	  specifika	  frågan.	  	  
 
	  


