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Om festivalen
Göteborgs Kulturkalas är en av Skandinaviens största kulturfestivaler det största återkommande 
evenemanget i Göteborg och i hela Västra Götaland. Festivalen har upp till 1,7 miljoner besök, upp emot 1 500 
programpunkter och närmare 4 500 medverkande på scener och i annan programverksamhet. Göteborgs 
Kulturkalas har högt ställda hållbarhetsmål och ska vara Nordens främsta och mest hållbara festival.

Göteborgs Kulturkalas arbetar för jämställda scener och en bred mångfald i programutbudet samt att 
festivalplatserna ska vara tillgängliga för alla. Festivalen är miljödiplomerad och allt programinnehåll är gratis 
för besökarna att ta del av. Närmare 90% av programutbudet arrangeras av kulturlivet i Göteborg och Västra 
Götaland.

Göteborgs Kulturkalas produceras och arrangeras av Göteborg & Co, ett bolag som ägs av Göteborgs Stad 
vilket innebär att vi arbetar för och med stadens invånare, besökare och företagare, för en hållbar stad – 
öppen för världen. Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att 
i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och 
verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Uppdraget 
Vårt uppdrag är att bjuda på en återkommande festival som bidrar till ett varmare, mänskligare och roligare 
samhälle. Evenemangets kraft ska också ge uppmärksamhet och stärka det rika kulturutbudet.

Målgruppen för festivalen är alla. Det är viktigt att förstå att definitionen ALLA utgår ifrån att Göteborgs 
Kulturkalas ska vara en inkluderande festival. Var och en är precis så unik och speciell som var och en 
känner sig. Ambitionen är att ingen skall känna sig exkluderad. Det är folkets Kulturkalas – en festival för alla 
människor och all sorts konst och kultur. Alla kommer aldrig att uppleva allt som erbjuds men på Göteborgs 
Kulturkalas ska det finnas något för alla. Därför skapar vi ett program med stor bredd och många möjligheter 
till oväntade möten och upplevelser, som öppnar dörrar till nya världar.

Våra besökare 
Festivalens besökare kommer huvudsakligen från Göteborg men uppemot 30% av besökarna kommer från 
övriga regionen, 10 % från resterande Sverige och 5% från utlandet. SOM-institutet vid Göteborgs universitet 
har genom två olika mätningar visat att 51% av alla göteborgare besöker festivalen. 54% av kvinnorna och 
47% av männen i Göteborg säger att de besöker festivalen. 

59% av alla som är 16-29 år, 52% av alla som är 30-49 år, 54% av alla som är 50-64 år och 40% av alla 
göteborgare i åldrarna 65-85 år. 57% av de som själva eller har föräldrar som är uppvuxna utanför Sverige 
säger att de besöker Kulturkalaset. Mellan 42-57% av de boende från stadens alla stadsdelar svarar att 
det besöker festivalen och de har såväl låg, medellåg, medelhög och hög utbildning. Sammantaget visar 
statistiken att invånarna i Göteborgs Stad värderar sin kulturfestival högt och ser den som angelägen.

Bli partner redan idag
Som partner till Göteborgs Kulturkalas får ert företag/bolag/organisation en värdefull plattform, med 
positiva associationer, många oväntade möten och ett flertal exponeringsmöjligheter inför nya och befintliga 
målgrupper.

Här beskrivs nivåerna av partnerskap för Göteborgs Kulturkalas liksom vad respektive partnernivå ger tillbaka 
till er verksamhet och vilka möjligheter er medverkan i festivalen kan erbjuda.
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Partnernivåer
Nedan presenteras olika nivåer för partnerskap och underlaget är en utgångspunkt för diskussioner kring 
samarbete med Göteborgs Kulturkalas. Varje överenskommelse sker efter individuell förhandling.

GULD 
 

(Huvudpartner) Lägsta insatsen är 1 000 000 kr 
 
Att vara GULD-partner är den högsta nivån av partnerskap samt även kallad huvudpartner. För att uppnå 
denna nivå krävs en högre kontantinsats alternativt en hög kontantinsats samt viss del i kostnadsfria tjänster 
och/eller varor. Som huvudpartner ges möjlighet till branschexklusivitet samt störst exponering.

SILVER 
 

Lägsta insatsen är 500 000 kr

 
Att vara SILVER-partner är den näst högsta nivån av partnerskap. För att uppnå denna nivå krävs en kont-
antinsats eller kostnadsfria tjänster och/eller varor.

BRONS 
 

Lägsta insatsen är 150 000 kr 
 
Att vara BRONS-partner är den lägre nivån av partnerskap med Kulturkalaset. För att uppnå denna nivå kan 
det handla om enbart en kontantinsats alternativt en insats av kostnadsfria tjänster och/eller varor.

Programpartner 
 

Lägsta insatsen är 75 000 kr 
 
Som programpartner ges ni möjlighet att presentera ett scenprogram eller t.ex. bekosta en programakt. Som 
programpartner får ni presentera akten direkt från scen och i all kommunikation. Enbart ekonomiska insatser 
är möjliga för att bekosta scenprogram alternativt att ni själva står som arrangör av programakten och täcker 
alla kostnader själva. 

Insatsen diskuteras beroende på det aktuella programmet och kan vara högre än 75 000 kr.

SUPPORTER 
 

Lägsta insatsen är 25 000 kr 
 
Som festivalsupporter visar ni ert stöd för festivalen genom att skänka produkter eller annat som är till nytta 
för våra artister/medverkande och volontärer. (Vi accepterar inte engångsartiklar.) Exponering sker i anslut-
ning till att produkterna delas ut och är begränsad i förhållande till de högre partnernivåerna. 

 
Insatsen diskuteras och varierar beroende på exponeringsgrad och produkter.
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Lägsta insats 1 000 000 500 000 150 000 75 000 25 000

Kostnadsfri utställningsyta (kostnader för etablering tillkommer, t.ex. tält) 100 m2 60 m2 25 m2 9 m2

Delta i guidad rundtur under Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Möjlighet att erbjuda/marknadsföra produkter till volontärer och artister ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rätt att använda festivalens logotyp i eget material kopplat till Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rätt till marknadsföringspaket för Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Delta i Göteborgs Kulturkalas invigningsmingel ✔ ✔ ✔ ✔

Möjlighet att exponera produkter/erbjudanden vid partnerträffar ✔ ✔ ✔ ✔

Logotyp i programtidning samt i festivalrapport ✔ ✔ ✔

Namn på affisch ✔ ✔ ✔

Logotyp på programtavlor på stan ✔ ✔ ✔

Namn i inbjudan till Göteborg & Co:s sommarmingel i samband med Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔ ✔

Delta i Göteborg & Co:s sommarmingel i samband med Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔ ✔

Logotyp på Göteborgs Kulturkalas webbsida ✔ ✔ ✔

Logotyp i bildspel på storbildsskärm på festivalens stora scen ✔ ✔ ✔

Möjlighet att reservera annonsplats i tryckt programtidning ✔ ✔

Möjlighet att vara värd för partnerträff och presentera organisationen / företaget ✔ ✔

Logotyp i helsidesannonser för Göteborgs Kulturkalas ✔

Namn i helsidesannonser för Göteborgs Kulturkalas ✔ ✔

Möjlighet att få kalla sig "Stolt huvudpartner till Göteborgs Kulturkalas" ✔

Exklusivitet inom den egna branschen ✔

Namn i halvsidesannonser för Göteborgs Kulturkalas ✔

Möjlighet att presentera en programpunkt ✔

Möjlighet att visa egen verksamhet genom att skapa programinnehåll ✔

Namn i programtidning samt i festivalrapport ✔ ✔

Namn på programtavlor på stan ✔ ✔

Namn på Göteborgs Kulturkalas webbsida ✔ ✔

Namn i bildspel på storbildsskärm på festivalens stora scen ✔ ✔

Möjlighet till exponering på Göteborgs Kulturkalas sociala medier under året 5 3 1

Förmåner som partner





Kontaktpersoner 

Tasso Stafilidis
Verksamhetsansvarig
070-376 04 03
031-368 42 71
tasso.stafilidis@goteborg.com

Filip Eklund
Miljö- och matansvarig
031-368 42 78
filip.eklund@goteborg.com

Mikael Isacson
Producent, ansvarig Bältespännarparken 
och Stora Teatern-området 
031-368 42 67
mikael.isacson@goteborg.com

Birte Niederhaus
Producent, ansvarig Barnens Kulturkalas
031-368 42 56
birte.niederhaus@goteborg.com
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Göteborgs Kulturkalas på webben

facebook.com/gothenburgculturefestival/

twitter.com/gbg_culturefest

instagram.com/gothenburgculturefestival/

#kulturkalaset

kulturkalaset.se



Göteborgs Kulturkalas produceras av Göteborg & Co, på uppdrag 
av Göteborgs Stad, med stöd av Näringslivsgruppen Göteborg 
& Co. Festivalen finansieras även Göteborgs kulturkalas fantastiska 

partner. Uppemot 90% av programinnehållet arrangeras i samarbete 
med kulturlivet i Göteborg och Västra Götaland.


