
FREDAG 3 FEB
10.30 Konferensbyrån öppnar Entrén

11.30-13.30 Möjlighet att köpa lunch Bolaget

12.30 Regionala träffar/ungdomsmöte 

14.00 Fika Konferenslobbyn

14.30 Invigning Teatern

16.00 Fika och utställningsmingel
16.30 Utbud Teatern

18.30 Buffémiddag Bolaget

19.30 Baren öppnar Lobbybaren

Två parallella utbud: 

19.30-20.30 Underhållning Taximi Slaggsten 

20.00-21.45 Filmvisning Citizen Schein Teatern

Bussar till hotellen i Gävle

LÖRDAG 4 FEB
Bussar från hotellen till Gävle

09.30 Kulturmorgon med fika Bolaget

10.45 Tre parallella seminarier
12.30 Lunch Bolaget

13.30 Utbud Teatern

15.10 Fika och utställningsmingel
15.40-16.45 Utbud Teatern

17.00 Bussar avgår till hotellen i Gävle
18.30 Bussar avgår från hotellen i Gävle
19.00 Välkommen till festkvällen Lobbybaren

19.30 Festmiddag Bolaget

22.00 Baren öppnar, DJ-underhållning Lobbybaren

Bussar avgår till hotellen i Gävle

PROGRAM 2017 
Kulturdagarna 3 - 4 februari i Sandviken

HELLMANS HÖRNA
På bilden ser det ut som ”tack och hej”, det är 
över. Men det är ju nu det börjar. Visionerna. 
Jag är stolt och glad över för nyat förtroende 
att återigen vara program ledare för Kultur-
dagarna. Kan inte tänka mig något finare 
uppdr ag.

Jag ser fram emot att träffa alla er som bygger 
civilsamhället. Vi ska tillsammans utbyta 
erfarenheter, uppleva konst, musik, teater och 
Live på bio. Jag hoppas på samtal som väcker 
engagemang, delaktighet och gemenskap.

Sen längtar jag efter fest och skratt. Dagarna 
blir vad vi gör det till! Framtiden också.

Känn er varmt välkomna!

DET HÄNDER I PAUSEN
Passa på att mingla bland våra utställningar 
i pauserna. På entréplan kan du se prov på 
konstavdelningens utbud och utställningar.  
På det nedre planet kan du träffa representanter 
från Programbolaget, prata om Ljuset på entrén 
med Per Forsberg och möta Leif Bergsten som 
visar upp konferensmöbler. Och har du frågor 
om vår nya webb kan du få svar här.
I pauserna är förstås konferensbyrån bemannad, 
den hittar du på entréplan (fredag) och på nedre 
planet (lördag). 


