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INSPIRATIONSDAG 
Om projektet InQbator: 
InQbator är ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och 

mediesektorn med jämställdhet i focus. InQbator utvecklades av 

Göteborg Artist Center (GAC), Nätverkstan och Business Region 

Göteborg 2006 och genomfördes samma år med framgång. Syftet 

med projektet är att stärka kulturarbetares företagande med hjälp 

av konkreta insatser och att skapa en ökad medvetenhet om 

genusfrågor inom kultur- och mediesektorn. Under 2014 drivs 

projektet i Lilla Edet i samarbete med Folkets Hus i Lilla Edet. 

 
 

 

 

              

Välkommen på 

InQbators stora 

inspirationsdag på 

Folkets Hus i Lilla 

Edet! 

 

Detta är det sista stora 
evenemanget för projektet 
InQbator och vi vill göra 
det till det bästa! 
 
Under en hel dag, kl. 9-16, 
kommer du att få njuta av 
musik och konst, lyssna på 
inspirerande föreläsningar 
och få svar på dina frågor 
om hur du får ut det bästa 
av din verksamhet. 

 

 

 

[One More Point 

Here!] 

 

[Add More Great 

Info Here!] 

 

[You Have Room 

for Another One 

Here!] 

 
 

FÖR MER 

INFORMATION, 
KONTAKTA: 

Emmanuelle Sylvain 
emmanuelle@wordweaver.se 

Mobil: 0708602771 
 

Läs mer om projektet på 
http://www.gac.se/inqbator-

19566464 
 

eller på Facebook 

https://www.facebook.co
m/groups/InQbator/ 

 

 

 
Se programmet nedan! 
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Afra Rubino är flamencogitarrist och studerar Kulturvetenskap vid Göteborgs 
Universitet. Som utövare inom ett av världens mest mansdominerade yrken berättar hon 
sin historia i förhoppning om att delta i en kulturutövning där kvinnor inte leker 
kontemporära själv-hjälps-hjältar utan vågar dela med varandra alla erfarenheter och 
ovärderliga läxor som ingår i att försöka leva jämställdhet istället för att bara prata om 
den. Afras föreläsning kommer att varva musikinslag och berättande. Kl. 10:30 
Lyssna på Afra på Youtube https://www.youtube.com/user/afrablu 
Gästartister: Compañía Ann y Robbie Flamenco 

Casper Johansson är en bildkonstnär som har varit verksam i Burma under flera år 
men sedan 2013 återvänt till Sverige för att utveckla sin konst. Han arbetar med många 
olika medium men på senare år har han utvecklat en egen teknik där verktyget är 
bokstavsstämplar som handtrycks med bläck på papper. Resultatet blir en pixlad realism 
baserad på ord och bokstäver med ett grafiskt bildspråk där koncept skildras genom 
verklighetsmanipulationer och maktkritik. Casper kommer att visa upp ett brett urval av 
tavlor och tryck som han har arbetat fram genom åren. Presentation kl. 10. 
Mer om Caspers konst går att hitta på http://www.capism.se 

Emmanuelle Sylvain är stolt projektledare för InQbator Lilla Edet. Hon är även 
översättare och skribent på Word Weaver och kommer att föreläsa om hur man skriver i 
sociala medier för att sprida information och rikta uppmärksamhet. Kl. 9 
Läs mer om Emmanuelle på www.wordweaver.se 

Yana Westberg är en konstnär och formgivare vars verk handlar om en värld av inre 
spänning mellan himmel och jord, gott och ont, skapande och kaos… Yana är 
intresserad av att experimentera med olika grafiska tekniker för att hitta sitt eget 
grafiska språk och vänder sig ofta till bibliska motiv och idéer i sina olja- och 
akrylmålningar. Yana kommer att visa upp ett urval av tavlor. Presentation kl. 11:30. 
Du kan hitta mer om Yanas konst på http://yanawestberg.blogspot.se 
 

MANONGU är en dans- och musikgrupp i Göteborg som utövar Sukuma Dance – 
traditionell musik och dans från Sukumaland, Tanzania. Manongu bjuder på mäktigt 
trumspel till vacker kraftfull dans och melodiös dans och inbjuder åskådaren till att ta del 
av deras värme och glädje. Kom och var en del av denna gemenskap! På scen kl. 13. 
Läs mer om Manongu på http://manongu.se 
 

Malin Oest driver och äger Huvudfoting, organisationskonsult med inriktning på 
delaktighet och kommunikation, i syfte att effektivisera verksamheter där idéer och 
attityder är avgörande för lönsamheten. Hon är även ordförande för Musikcentrum riks. 
Malin kommer att föreläsa om hur man bäst presenterar sig på kort tid. Kl. 13:30 
Läs mer om Malin Oest och Huvudfoting på http://huvudfoting.nu/ 
 

Erik Anell, säljutvecklare, är sångare i hårdrocksbandet Skull Parade, passionerad 
matlagare och driver företaget REELL säljutveckling. Erik höll en mycket uppskattad 
föreläsning om försäljning under våren och kommer tillbaka för att svara på alla frågor 
som vi inte hann med förra gången. Kl. 14:40 
Läs mer om Reell Säljutveckling på http://www.reellsaljutveckling.se 
 

 


