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Folklig lördag på Folk och Kultur
Idag släpps lördagsprogrammet för det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Det
är en dag fylld med musik, dans, konst och kultur där allmänheten bjuds in att
kostnadsfritt ta del av konventet. I programmet hittas bland annat Stina Wollter,
Renaida och en KulturBazaar där man får leka med maten.
Den andra upplagan av Folk och Kultur bjuder på en nyhet: onsdag - fredag har ett tydligt
kulturpolitiskt fokus medan lördagen bjuder på en folkfest med ett fullspäckat program där
det är fri entré till allt.
Programmet bjuder på något för hela familjen med bland annat Bebisbibblan och Äckliga
lördag med barnboksförfattaren Bengt-Erik Engholm, melodifestivalaktuella tonårsidolen

Renaida och streetdans. Två starka kvinnor, Stina Wollter och Thordis Elva, delger oss sina
berättelser och generationskören Arboga sjunger rockklassiker. Seminariet "Arvet efter JA

Selander", om att ordet måste stå fritt, arrangeras av Eskilstuna-Kuriren - som också delar ut
sitt årliga kulturpris under dagen.
I KulturBazaaren möter du konstnärer och mathantverkare, tar del av konst, provsmakar
Sörmländsk och internationell mat, lyssnar till musik av fjärran toner eller föredrag om konst
som ett andra språk. Både vuxna och barn har dessutom möjlighet att delta i skapande
aktiviteter i KulturBazaaren.

Vill man ta del av Folk och Kultur innan lördagen finns en rad saker man kan ta del av även
om man inte har ett deltagarpass. På hemsidan och i Centrum1 i Eskilstuna kan man köpa
biljetter till sex olika kulturarrangemang som visas under veckan. Tre evenemang på Ölkultur
har fritt inträde samt fredagen på Norr Bar & Restaurang där Boken om Blå har release.
Utställartorget har fritt inträde under hela konventet.
Om Folk och Kultur:
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och
bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. En arena för det breda
kultursamtalet inom alla politikerområden, i olika former. En mötesplats för offentlig- och
privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgarna. En scen för konstnärliga
upplevelser. För Sveriges och individens framtida utveckling. Folk och Kultur äger rum 6-9
februari 2019 i Munktellstaden i Eskilstuna.
Lördagsprogrammet hittar du här.
För foton och intervjuer, tveka inte att kontakta kommunikations- och pressansvarig:
Maja Hjort, 0737687311 eller via maja.hjort@folkochkultur.se

