Panten är fri, Valborg 2020, trapphuset ska målas om
(kanske)...
Nyckelmöte 20 november 2019
Tack alla som kom till höstens nyckelmöte! Det var deltagare från Protus, Amnesty, Hikari Kai,
Ateljén, Transammans, Qlipp, banden, musikstudion, Libra Game, filmgrupp, så vi var ett blandat
gäng som var med.
Vår nya kollega Alex presenterar sig. Hon började i augusti som vikarie för John och kommer att
vara här en bit in på våren.

Detta har hänt 2019:
Markmålning
Som ni säkert sett så målade vi marken i ett härligt mönster i somras. Det var ett proejkt som vi
gjorde tillsammans med våra feriearbetare i somras. Eventuellt kommer vi att utöka målningen nästa
sommar men inget är bestämt.

Kulturlagret
I början på 2019 bytte arrhallen namn till Kulturlagret och drivs som en egen verksamhet. Det är
fortfarande möjligt att arrangera konserter hos dem. Vi kan hjälpa er att komma i kontakt med dem
om ni vill.

Rekordmånga nya nyckelpersoner
Under denna höst har vi fått rekordmånga nya nyckelpersoner. Detta tycker vi såklart är väldigt kul.
Vi tror att det beror på våra ambassadörer som var ute och pratade om oss på olika skolor och event
i våras. Det är också en stor hjälp att ni alla som brukar vara hos oss tipsar era kompisar och bekanta
om att vi finns.

Kaparfesten
Sista helgen i augusti arrangerade Majsen och Aron en 2-dagars festival i parken ovanför oss. Det
blev en mycket lyckad festival med många besökare, bra band och roliga aktiviteter. Vi hoppas att de
vill göra om det nästa år!

Rep-/studioledare
Nytt för denna höst är att vi har unga musikledare som introducerar nya band i replokalerna och nya
musiker i musikstudion. Det är Malte och Sam som själva repar med sina band hos oss. Om du vill
starta band kan du kontakta oss så förmedlar vi kontakt till dem.

Event på gång
I november och december har vi en hel del arrangemang och event på gång!
•
•
•
•
•

Popkollo Höstvrålet - 30 november
ChibbyCon - 7-8 december
Punkspelning - 13 december
DUVA konstworkshops - 21-22 november och 6-7 december
Kreativa torsdag - varje torsdag

Måla om i trapphuset
Eventuellt kommer ett projekt som heter Sätt färg på Göteborg hjälpa oss att fräscha upp trapphuset
och göra det finare. Vi väntar fortfarande på godkännande från fastighetsförvaltaren, när vi får det
kommer de att köra igång och måla.

Brainstorm
Nästa punkt var att komma på idéer för tre olika punkter som vi behöver hjälp med. Alla fick välja en
fråga att jobba med, så det bildades tre grupper. Detta blev resultatet:
1) Mini-galleriet. Vilka funktioner saknas i huset? Vad skulle ni vilja göra i det rummet?
Denna grupp kom fram till några olika förslag:
a) FETT mötesrum med LÅNGBORD och fina stolar alá vampyrlajv
b) Mer chill. Fler sköna sittytor och städa undan det som inte hör hemma i rummet.
Möblerna måste passa varandra, färre random stolar.
c) Behandla inte galleriet som ett lager!
d) Flexibelt rum för konferenser och möten. Vilorum. Liten TV, mindre witheboard,
möjlighet att möblera om för sitt syfte.
e) Mysigare och bättre belysning. Ljusrör är tråkiga. LED-lampor med färg?
2) Valborg i Slottsskogen 2020. Vad vill ni ska hända, se, göra?
a) Konst
i) Ställa ut – lokala konstnärer
ii) Workshop – lera
iii) graffitivägg
b) Plantering
i) Sticklingbyte
ii) Gerillaodling
c) Frisörsalong
d) Klädbyte
e) Fotbad
f) Dans
i) På scen
ii) Workshop
iii) Ett dansgolv, dansband, pardans-workshop
iv) Twisted feet (kontakt finns i gruppen)
g) En (känd) komiker
h) En magiker
3) Arena 29 – Vad fungerar bra? Vad kan förbättras?
a) BRA
i) Bra bemötande
ii) Städade lokaler
iii) Många tar ansvar – folk vill följa regler
iv) Frihet
v) Bra miljö
vi) Folk med samma tankesätt
b) FÖRBÄTTRA
i) Checka utrustningen

ii) Datorn i fotostudion är seg
iii) Mer integration – bli bättre på att skapa mer samarbeten i huset

Mer info från Arena 29
Eventlista
Vi vill gärna veta vilka som vill vara med på olika arrangemang och event, därför startade vi en lista
på mötet. Om du vill få info om olika event och en fråga om du eller din grupp/band vill vara med så
säg till oss att du vill vara med på listan!

Projektledarutbildning
Arena 29 har tillsammans med ungdomssatsningen Fängelset drivit en projektledarutbildning för
unga i flera år. Det kommer vi att göra nästa år också. Kursstarten kommer att vara i januari eller
februari. Mer info om anmälan kommer vi sprida på våra sociala medier och vår hemsida. Håll utkik
efter detta!

Panten är fri!
Det samlas in pant i ett skåp i Kaféet och i en behållare i köket högst upp. Vem som helst av er får
panta den. Var så god, panten är fri!

Övriga frågor, vad vill ni ta upp?
Nu riktades frågan till gruppen.
Önskemål om en till micro i kaféet.
Fler tips inför Valborg:
• musik ger bra stämning under kvällen/natten, ha en scen med band/DJ.
• Häxorna ska vara kvar
Finns det intresse för att göra något från Arena 29 på Fridays for future – skolstrejk för klimatet på
fredagar? Köra igång något här på Arena 29. Arena 29 kan vara på plats i stan, med ambassadörerna.
Kontakter finns i gruppen.
Tips till oss för att få fler att komma till nyckelmöten. Skicka fler mejl inför och sms samma dag. Vi
ska vara tydliga med att det är de unga med nycklar som ska vara med på mötet. Bra med fika.
Tack för ett superbra möte!
Om du som inte var med har någonting att tillägga eller frågor kan du mejla dem till oss på
arena29@goteborg.se.

