Almedalen Visby 2014
Välkommen till

Internationella Torget Almedalen 2014
& Östersjötorget 2014
med temat

Demokrati - Solidaritet - Hållbar utveckling!
Då är det dags igen att, under årets hetaste vecka, presentera organisationerna som
gör skillnad, lyfta fram, diskutera och debattera frågor med mänskliga rättighetsperspektiv.
I år erbjuder vi en fullutrustad scen vid gamla fängelset i Visby hamn för Er organisation
under Almedalsveckan. Anmäl din/er medverkan redan nu för att säkra en plats på
Almedalsveckans andra största arena.
2011 hade vi utställningar, över 100 programpunkter och 12 000 enskilda besökare i Silon på
Holmen. Vi kommer i år att satsa ännu mer på att det ideella engagemanget skall synas och
påverka partipolitiken – Inga utställningar men mer plats för debatt, diskussion, seminarier
och dialog. Vi håller öppet måndag den 30 juni till lördag den 5 juli kl. 10.00 till ca 18.00.
Efter talen i Almedalen hälsar vi Er välkomna åter till en trevlig ”After beach” med
underhållning och en mysig tillvaro på uteserveringen ”Sjumastaren” vid fängelset.
I år kommer vi inte att kunna erbjuda några utställningar där organisationer, företag
eller föreningar kan presentera sitt engagemang för att medverka till en bättre värld
och ett bättre samhälle, men om årets torg blir lyckat kommer vi att jobba för att återinföra
även den möjligheten. I stället satsar vi på en mycket centralt belägen scen som erbjuds för
debatter, föredrag, kulturinslag eller andra utmaningar.
Tänk på att Gotland är välbesökt sommartid och just Almedalsveckan näst intill hysterisk.
Boka redan nu!
Bra kontakter för resa och boende är:
www.gotlandsflyg.se
www.skyways.se
www.destinationgotland.se
www.gotlandsresor.se
www.suderbysherrgard.com
www.wisbygastgifveri.se
www.almedalen.com
www.fridhemspensionat.se

Anmälan om deltagande ska vara oss tillhanda senast fredagen den 11 april. Snarast!
Maila redan nu förslag på scenprogram eller komplettera med Era idéer i anmälan.
Deadline för programförslag är fredagen den 18 april. Snarast!
Ni kommer snarast därefter att få besked om tilldelad tid så att

ni själva kan lägga in er programpunkt i det officiella Almedalskalendariet.
- - - - OBS! Vi registrerar inga programpunkter i kalendariet - - - - För att undvika sena anmälningar till det officiella programmet har kansliet infört en
avgift på sent inkomna program. För mer information se: www.almedalsveckan.info
Tyvärr har tiden för att anmäla programpunkter utan kostnad löpt ut, under maj är
kostnaden 1000 kr per programpunkt och under juni 2000 kr.
De politiska partierna följer enligt traditionen en turordning som i år är:
Söndag 29 juni – Socialdemokraterna
Måndag 30 juli – Kristdemokraterna
Tisdag 1 juli – Sverigedemokraterna
Onsdag 2 juli – Miljöpartiet
Torsdag 3 juli – Moderaterna
Fredag 4 juli – Vänsterpartiet
Lördag 5 juli – Folkpartiet
Söndag 6 juli – Centerpartiet
Varje parti har frukostmöten och TV-sändningar på morgonen och därefter deltar de i och
anordnar olika seminarium under dagen. Ungefär klockan 18.15 brukar de börja i Almedalen
med någon form av underhållning och klockan 19.00 börjar själva talet.
Maila och fråga oss gärna om det är något ytterligare ni undrar. Programmet kommer
att uppdateras löpande på hemsidan: www.ostersjotorget.se
Först till kvarn … så missa inte chansen!

Janne Nilsson
Projektsamordnare
☎ +46 498 28 83 02

internationellatorget@ostersjotorget.se

Tips från coachen!
Här följer lite olika tips, idéer och förslag.
• Ett bra sätt att få ett dynamiskt framträdande från scen är att ha en moderator till
föreläsaren/debattören. Då blir det en dialog från scen vilket ger ett engagemang även hos den
som lyssnar. Vi har lagt rekommenderad tidsgräns på ett scenprogram till 25 minuter för
erfarenheten visar att de flesta inte stannar längre.
• Se efter vilka fördelar vi kan dra nytta av från andra arrangemang under veckan. Finns det
föreläsare/debattörer på plats som kan göra ett framträdande, i någon fråga, från vår scen?
• Gotland är ett semesterparadis. Här kan finnas någon föreläsare med anknytning till Gotland via
sommarhus eller liknande. Kanske kan de tänka sig att föreläsa i något ämne eller fråga?
• Samarbeta! Ensam är stark heter det, men här kan vi inte hålla med. Tillsammans är vi starka,
så samarbeta så mycket det bara går! Lokalt/centralt, mellan organisationer och kom ihåg, fråga
hellre om samarbete än att avstå från att delta. Det värsta som kan hända är att få ett …nej.
• Vi kommer att försöka varva debatter och föreläsningar från scenen med olika typer av
underhållning.
• Gotland har ett rikt kulturutbud där vi kan hämta olika aktörer. Har ni egna bra förslag så tar vi
självklart gärna emot dem.
•

Åter vill vi trycka på, för er som reser hit… - Beställ resa och boende nu! Det är Gotland, det är
semestertider och … det är politikerveckan. - Räkna inte med att hitta boende centralt i Visby
(i alla fall inte till rimligt pris)

Välkomna med er anmälan och vi ser fram emot att tillsammans åter skapa en mötesplats:

Internationella Torget Almedalen. Vi gör skillnad!

