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Kulturnatten blir i år Kulturnatten+
Vi ber om ursäkt för att vi så snart efter det förra utskicket kommer med nya besked.
Måndagen den 29 juni fattades beslut att vi behöver ändra planeringen och
genomförandet av årets Kulturnatt med anledning av Covid-19.
Nu mer än någonsin behöver vi kultur i Norrköping! Samtidigt måste vi minimera
smittspridning av coronaviruset. Därför kommer Kulturnatten att förlängas till en hel
vecka, från den 21 september till den 27 september. Vi kallar den Kulturnatten+.
Det kommer att bli en vecka full av kultur, både i hjärtat av Norrköping, utanför city. Vi
vill uppmana alla arrangörer att i första hand satsa på digitala evenemang eller
utomhusevenemang. I år välkomnar vi även evenemang som sker utanför city för att
sprida evenemangen inte bara i tid utan även geografiskt.
Kultur- och fritidskontoret följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
om rekommendationerna ändras kommer vi givetvis att anpassa oss efter dem.
Vad gör ni?
 Tänk igenom hur ni kan genomföra ert evenemang på ett säkert och riskfritt
sätt, i första hand digitalt eller utomhus. Kontakta oss för att bolla ideér.
 Om ni ska genomföra ett arrangemang i egen lokal för färre än 50 besökare är
det ert ansvar att det genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Kontakta oss så
hjälps vi åt att säkerställa rekommendationerna följs.
 Ni anmäler senast fredagen 21 augusti om ni kommer att medverka i år på
letscreate.norrkoping.se/kulturnatten.
Vad gör vi?
 Vi samordnar Kulturnatten+ och kommer att göra en planering för att sprida
evenemangen på ett tryggt och säkert sätt under veckan.


Vi undersöker möjligheten att ordna en gemensam plattform där våra digitala
arrangemang läggs upp. Vi återkommer med mer information i augusti.



Vi kommer inte att göra det vanliga tryckta programbladet i år, utan fokuserar
på det digitala programmet.

Tillsammans skapar vi en fantastisk och oförglömlig Kulturnatten+!
Varma sommarhälsningar, Carita Nord Isgren och Maria Olofsson,
evenemangskoordinatorer kultur- och fritidskontoret, Norrköpings kommun
Vid frågor, vänligen mejla: kulturnatten@norrkoping.se
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