UNGT NÄTVERK
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Hur börjad
Riksteatern Halland tog under våren 2009 initiativ till ett nätverk mellan tjänstemän på Hallands kommuner
som arbetar med inflytandefrågor för unga och/eller ung kultur samt aktörer med regionala uppdrag inom
ung kultur. I Ungt Nätverk har vi möjlighet att göra större evenemang där ungdomar från hela länet kan ta
till sig kultur och utvecklas inom området och där aktörerna i nätverket får möjlighet att visa sina
verksamheter. Genom samverkan kan vi ta hjälp av varandras kontakter, erfarenheter och kompetenser i
högre grad och på så sätt utvecklas våra verksamheter både regionalt och lokalt.

För vem?
Målgruppen är ungdomar boende i Halland som är mellan 16 – 26 år. Ungt Nätverk arbetar med
arrangörsgrupper med unga inför varje arrangemang. I Ungt Nätverk ingår Hallands kommuner och aktörer
med regionala uppdrag inom inflytande och eller kulturområdet. I dagsläget ingår förutom representanter
från Hallands kommuner, Riksteatern Halland, Teater Halland, Ung i Halland, Musik i Halland, Dans i
Halland, Film i Halland, Slöjd i Halland, Länsmuseerna i Halland, Europa Direkt, Studieförbundet
Vuxenskolan och ABF.
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Ungt Nätverk arrangerar två större evenemang årligen med stöd från Region Halland. UKM – Ung Kultur
Möts är en festival där unga (13-20 år) tar plats på en scen och visar vad som är kultur. UKM anordnas lokalt
i flera kommuner runtom i Halland, ett urval akter går vidare till regionfestivalen där några akter går vidare
till den nationella UKM-festivalen. Hållplats är en ungkulturfestival som Ungt Nätverk anordnar på
höstlovet på Teater Halland i Varberg. Under denna dag samlas många olika uttrycksformer under ett och
samma tak och unga från hela Halland träffas och upplever nya saker tillsammans.

Kontakt
Lena Teveldal 				
Riksteatern Halland			
0703-22 13 97				
lena.teveldal@riksteatern.se		

Helen Tovinger				
Falkenbergs kommun			
0706-82 50 58				
helen.tovinger@falkenberg.se		

Karin Back
Ung i Halland
0701-42 77 00
karin.back@hylte.se

