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gislaved.se/kulturhöst2022

Flest ifyllda rutor vinner
Var med i höstens kulturbingo. Kryssa i en ruta  
när du genomfört en kulturaktivitet i kommunen. 
När du är nöjd med ditt bidrag postar du brickan, 
lämnar in den på biblioteket/bokbussen eller  

Namn

Adress

Genom att skicka in tävlingsbidraget, samtycker du till att ditt namn och bostadsort  
publiceras på vår webbplats om du vinner. Läs mer på: gislaved.se/ompersonuppgifter

Höstens kulturbingo

mejlar den till kulturnamnden@gislaved.se senast 
måndag 12 december 2022. Vinnare av lokala  
priser utses måndag 19 december. Lycka till ! 

Gått på konsert

Lånat fem böcker  
under hösten

Påmint en vän om  
att titta i kultur

programmet

Lånat ett brädspel  
på biblioteket

Gått skulptur 
vandring i Gislaved

Streamat  
minst två filmer  
från Cineasterna

Satt upp höstens  
kulturprogram  
på kylskåpet

Deltagit på ett  
författarbesök

Fått med dig en  
vän på en kultur

aktivitet

Läst en bok från  
Biblioteksklassikern

Sett en utställning

Deltagit eller tittat  
på Funkisstjärnorna

Ansökt om  
kulturbidrag hos  
ungdomscoachen

Varit på Digilabbet  
i Glashuset

Deltagit på en  
bokcirkel

Varit med på en 
workshopbonanza

Träffat Kulturplatån  
en onsdag mellan 
klockan 15 och 18 

Skapat ett nytt  
verk på den öppna  

graffitiväggen

Börjat följa en  
valfri verksamhet  

på Instagram

Varit på något  
av bibliotekets  

yogapass

Kramat skulpturen 
Den svenska tanten  

på Stortorget

Lånat en för dig  
ny mangaserie

Fått en vän att  
tävla i kulturbingot

Deltagit på en  
för dig ny kultur

aktivitet

Kommit med  
ett inköpsförslag  

på en bok
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