
 
 
 
 

 

Evenemang i Kumla – på ett nytt sätt! 

De restriktioner och riktlinjer som vi måste förhålla oss till i dagsläget drabbar många 
tänkta arrangemang som föreläsningar, konserter, vernissager, författarkvällar, 
teaterföreställningar och mycket mera. En verklighet vi helt enkelt måste acceptera och 
förhålla oss till.  Det är trist på många sätt men det skapar också möjligheter till att 
mötas på ett nytt sätt – digitalt! 
 
Vi vill med detta utskick uppmuntra och uppmana dig som arrangör att inte ställa in alla 
evenemang just nu, utan att tänka om, tänka nytt och tänka digitalt. Går det att göra en 
live-spelning av evenemanget istället? Kan man förändra innehållet så det passar att visa 
digitalt? Kan man som deltagare närvara på andra sätt än att finnas med fysiskt på plats?   
 
De flesta evenemang är enklast att dela på Facebook där man även kan sända ”live”.  
Här är några tips på hur man kan tänka nytt: 
 
Tänkt evenemang  Digitalt evenemang________________________________ 
Föreläsning Lägg ut en live-sändning på Facebook.  

Uppmuntra deltagarna att skicka in sina frågor 
 
Gruppaktiviteter Live-sändning på Facebook med sång, dans, 

motionsaktiviteter m.m Deltagarna är med 
hemifrån sin egen bostad 

 
Vernissage Gör en live-sändning på Facebook 

Som gallerist kan du gå runt och filma de olika 
konstverken och berätta om dem. Komplettera 
med text eller ljudinspelning med konstnären. 
  

Konsert Rikta kameran mot scenen och erbjud följarna att 
vara med på konserten hemifrån på en livesänd 
konsert.   

 
Anmäl ditt digitala evenemang till oss på VisitKumla. Vi lägger då upp det i vår  
evenemangskalender på hemsidan och delar det på vår Facebooksida. Om du klickar i  
att du önskar få det visat på vår digitala infartsskylt så får du just nu annonsera där  
utan kostnad. Gäller endast digitala evenemang. Evenemanget ska vara av allmän  
karaktär, öppet för alla och ske i Kumla kommun. Vi förbehåller oss rätten att besluta om  
evenemanget kommer att publiceras på sidan eller inte. 
 
Här anmäler du ditt digitala evenemang. 
 
Frågor, funderingar eller bolla tankar och idéer om hur du ska göra med just ditt 
evenemang? Kontakta mig gärna! 
 

Johanna Uddling  E-post: johanna.uddling@kumla.se 

Turism- och evenemangssamordnare  Telefon: 019-58 81 04 
   

https://www.visitkumla.se/infosidor/evenemangstips

