Erbjudanden med kulturombudskortet 2018
Ateljé Passagen: Välkommen på konstsamtal och skapande! Kom som ensam vuxen eller
tillsammans med barn eller barnbarn, några lördagar per termin kl. 13.00. För datum se
hemsidan www.linkoping.se/passagen Du är välkommen!
Flygvapenmuseum – Anmäl dig till någon av museets programaktiviteter. Välj bland
föredrag, visningar och annat utbud, till en kostnad av max 100 kronor. Observera att det är
föranmälan till vissa programpunkter. Ange koden ”Kulturombud” och berätta vilken skola du
jobbar på, när du anmäler dig. Du hittar hela programmet på
www.flygvapenmuseum/kalender Fri entré till museet.
Friluftsmuseet Gamla Linköping – Vi bjuder er kulturombud på konferenslokal under en
halvdag. Vi tar emot och berättar om hur vi kan vara en resurs i ert arbete. Ni får boka max
ett tillfälle per person. Lokalen rymmer 25 personer. Bokning sker på
museipedagog@linkoping.se och 013-12 11 10.
Kulturskolan – Fri entré till alla föreställningar – www.linkoping.se/kulturskolan
Sagateatern/Dansnät Sverige/Karil – Två gratisbiljetter per säsong till Karils föreställningar
på Sagateatern. Hämtas hos Skådebanan. En biljett/kort till dansföreställningar på Sagateatern
eller Dansens hus. Dansföreställningarna presenteras i KARILs program. Bokas hos Carola
Sandgrim 013-20 65 90.
Sagateatern/Barnprogram - En biljett/kort till barnföreställningar på Sagateatern. Går att
boka hos Carola Sandgrim 013- 20 65 90. Program finns på www.linkoping.se/barnteater
Slotts- och Domkyrkomuseum - Fri entré hela året mot uppvisande av kulturombudskortet.
Ungscen/öst - Fri entré till alla föreställningar - www.ungscen.se 013-37 77 77
För biljetter ring 013-37 77 77.
Östgötamusiken - En fribiljett/kort till varje konsert i Östgöta Blåsarsymfonikers
abonnemangsserie, Crusellserien 2017/2018 i Konsert & Kongress (Trettondagskonserten
5/1 ingår ej i detta erbjudande). Fribiljetter till Crusellserien hämtas på Östgötamusiken, tel:
013- 35 99 70 (73) eller www.ostgotamusiken.se

Östergötlands museum - Fri entré till museet mot uppvisande av kulturombudskortet och
10% i museibutiken.
Linköpings Domkyrka – Du är alltid välkommen att göra ett besök i Domkyrkan, det kostar
ingenting. Läs mer om skolprogrammen på www.linkopingsdomkyrka.se

