
Fredag den 8 april 2016 är det dags för 
Region Örebro läns årliga utbudsdag! 
Professionella kulturskapare inom alla 
områden välkomnas härmed att presen-
tera sitt utbud för de som arbetar med 
kultur för barn och unga i Örebro län. 
I år äger utbudsdagen rum på Örebro 
Konserthus, i nyrenoverade lokaler på 
Fabriksgatan 2. 
Dagen arrangeras av kulturkonsulent-
nätverket Region Örebro län i sam-
arbete med Örebro kommun.

Utbudskatalogen
I utbudskatalogen presenteras ett smörgåsbord 
av kulturella upplevelse- och deltagaraktiviteter. 
Målgruppen är barn och unga i förskolan upp 
till gymnasiet. Utbudet ska vara möjligt att besö-
ka eller beställas under läsåret 2016/17. 

Katalogen distribueras till alla skolor, bibliotek 
och kultursekreterare i Örebro län i god tid före 
utbudsdagen. Mer om hur du/ni går tillväga 
för att skapa ditt/ert presentationsblad finns på 
nästa sida. 

Utbudsdagen 8 april 2016
Alla som medverkar i utbudskatalogen presente-
rar sig och sin verksamhet under utbudsdagen. 

Inbjudan till utbudsdagen skickas till dem som 
arbetar med barn och unga inom förskola och 
skola, och även till kulturtjänstemän, bibliote-
karier och andra som är engagerade i att arbeta 
med kultur för barn och unga. Barn och unga är 
också välkomna att följa med. 

För mer detaljer kring utbudsdagen, se nästa 
sida. 

Avgifter/anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt. Ingen ersättning 
utgår för medverkan. 
Intresseanmälan att delta på utbudsdagen och i 
katalogen gör du/ni genom att kontakta konsu-
lenten inom ditt/ert kulturområde. 

Kontakt
Kontaktperson är konsulenten inom ditt/ert 
kulturområde.

Kontaktlista finns på nästa sida och på 
www.regionorebrolan.se/kultur och ”Kultur-
konsulenter i Örebro län”.

Välkommen till utbudsdag 2016 

med tillhörande utbudskatalog!

Kulturkonsulentnätverket i Örebro län
- en strategisk och mobiliserande kraft med fokus på barn och unga



Skapa ett presentationsblad
Observera att katalogen trycks i A5-format. Ha 
det i åtanke när du/ni formger er sida. Formatet 
på presentationsbladet ska vara stående A5, en-
sidigt, gärna med en inspirerande bild. Presen-
tationsbladet e-postas i PDF-format till din/er 
kontaktperson senast den 1 februari 2016. 

Presentationsbladet ska innehålla
Namn på aktiviteten/utbudet 
Målgrupp och antal
Organisation/grupp/person     
Teknik- och lokalkrav
Kontaktperson (namn, telefon och e-post)
Kostnad och eventuella rabatter
Webbadress

OBS! Ni som arbetar i Word eller liknande 
program behöver välja vanliga teckensnitt såsom 
Arial och Times New Roman. Större bilder ska 
förminskas till rätt storlek i Photoshop, minst 
300 dpi och rätt storlek i cm.  
Gör gärna en testutskrift i A5 innan den skickas 
in, så ni själva ser att innehållet blir läsbart. 

Delta på utbudsdagen
Utbudsdagen äger rum kl 9-15 den 8 april. Då 
kan man välja att presentera sitt utbud på olika 
”Scener” (live-presentation eller en workshop). 
eller på ”Torget” (utbudet presenteras vid inpla-
nerade mingelpauser).

Hålltider för mingelpauser: fika ungefär kl 10-
11, lunch ca kl 12.30-13.30. 

Ett detaljerat schema för dagen kommer att 
finnas tillgängligt via konsulenterna. 

Kontaktuppgifter kulturkonsulenter

Amatörteater - Tina Ruth, 070-573 50 33
tina.ruth.lbf@folkbildning.net  

Dans - Johanna Ström, 019-602 72 57
johanna.strom3@regionorebrolan.se  

Film - Jerry Eriksson, 019-602 72 59
jerry.eriksson@regionorebrolan.se

Hembygd - Martin Edlund, 019-602 87 75
martin.edlund@olm.se  

Konst - Ulrika Stigbäck, 019-602 87 95
ulrika.stigback@olm.se  

Regionbibliotek - Sylvia Blomberg, 019-6027251
silvia.blomberg@regionorebrolan.se  

Musik - Lena Hultberg, 019-766 62 14
lena.hultberg@orebrokonserthus.com  

Slöjd, hård - Lars Petersson, 019-602 87 67
lars.petersson@olm.se

Slöjd, textil - Malin Karlsson, 076-772 87 66
malin.karlsson@olm.se

Teater - Lena Backlund, 070-338 55 91
lena.backlund@regionorebrolan.se

Postadress Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro  E-post kultur@regionorebrolan.se
Besöksadress  Eklundavägen 11, Örebro  Tel 019-602 70 00  Fax 019-611 81 32, 

www.regionorebrolan.se/kultur

Inbjudan till förskolor, skolor och gymnasie-
skolor med flera


