
TISDAG 22 AUGUSTI ONSDAG 23 AUGUSTI TORSDAG 24 AUGUSTI FREDAG 25 AUGUSTI 

FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  
PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR PAVIL-
JONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN 

12.30

12.30 - 13.30
Invigning 13.00

13.00 - 1500
Malmö 2030

13.00 - 1500
Röda korsets  Café 

13.00 - 16.00
Jobba utomlands

13.00 - 15.00
WORKSHOP

KONTAKT 
GOOD STORY

13.00 - 16.00 
Här finns jobben

13.00 - 15.00
Flykten

13.00 - 15.00
Interfaith  

Storytelling

13.00 - 17.00
Bygga eget textilrum 

13.00 - 15.00
WORKSHOP

KONTAKT 
GOOD STORY

13.00 - 16.00 
Rekryteringsträff

13.00 - 17.00
Bygga eget

textilrum

13.30

13.30 - 15.00
Röda Korsets  Café 

14.00
14.00 - 16.00
WORKSHOP

KONTAKT 
GOOD STORY 

Röda korsets 
Träffpunkten

14.30

14.30 - 16.30
Råd och stöd på 

vägen

15.00

15.30

15.30 - 17.00
WORKSHOP

KONTAKT 
GOOD STORY 

16.00

16.30

17.00

17.00 - 
19.00

Global 
Green  

Thumb

17.00 - 
19.00

Design 
Transfor-
mations

17.00 - 19.00
Immigrants  
Stand-Up  

Comedy Network

17.00 - 19.00
Bryta bröd

17.00 - 19.00
I Malmö möts vi 

 
17.00 - 19.00  
Röda Korsets 

cykelskola 

17.00 - 19.00
Globala gröna fingrar

17.30

17.30 - 19.00
IM Språkcafé

18.00

18.00 - 19.30
Den inkludernade 

Staden 

18.30 18.30 - 19.00 
Dance Performance: 

Hanan Group19.00

19.30

  Kultur och matkultur utbyte

  Den inkluderande staden

   Jobb, kunskap och entreprenörskap

Det finns 3 kategorier av program 
i 4 utrymmen i och runt festivalens 
paviljong. Korsreferensprogram, tider 
plats med schema och karta på andra 
sidan broschyren.

Läsning av guiden!

Next Generation Architect: Sep 1, 13:00 - 15:00 
Image: White Aritekter

Börja koda! : Aug 28, 13:00 - 16:00  
Image: Orten.io

Rekryteringsträff : Aug 25 and Sep 1, 13:00 - 16:00 
Image: Arbetsformedlingen

    PROGRAM PARTNERS

   COLLABORATORS

   CONTRIBUTORS

   DESIGN TEAM

LÖRDAG 26 AUGUSTI SÖNDAG 27 AUGUSTI MÅNDAG 28 AUGUSTI TISDAG 29 AUGUSTI 
PAVILJONGEN AMRIALSSTADEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  
PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN 

10.00

10.00 - 13.00
Intercultural Dialogue Medina

10.30

11.00

11.30

12.00

12.00 - 17.30
Studieförbunds Dag

12.30

13.00

13.00 - 16.00
Digital Storytelling 

Workshop

13.00 - 15.00 
Volontär

Röda korset 
Soppkök 

13.00 - 15.00
WORKSHOP

KONTAKT 
GOOD STORY

13.00 - 17.00
Entreprenörer Lab

13.00 - 16.00
Börja Koda!

13.00 - 15.00
Hitta ditt drömjobb

13.00 - 15.00
Råd och stöd på 

vägen

13.00 - 15.00
Rädda Barnen och 

Vägen in

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00 - 18.00 
Röda Korsets 

cykelskola 

15.30 - 
17.00

Kontakt 
Good 
Story

15.00 - 
18.00 

Amiral-
staden

16.00 - 
18.00 

Stadsvan-
dring

16.00

16.00 - 19.00
Malmö Share

16.30

16.00 - 19.00
I Malmö möts vi

17.00

17.00 - 19.00
Design 

Transformation 
Cafe 

17.00 - 19.00
 Röda Korsets 
Textilverkstan

17.30

17.30 - 19.00
Us vs Them

18.00

18.30

19.00

ONSDAG 30 AUGUSTI TORSDAG 31 AUGUSTI FREDAG 1 SEPTEMBER LÖRDAG 2 SEPTEMBER 
FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  
PAVILJONGEN FRAMSIDAN BAKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  

PAVILJONGEN FRAMSIDAN BACKSIDAN AMRIALSSTADEN UTANFÖR  
PAVILJONGEN 

9.00

9.00 - 16.30
Migrants and 

Refugees:  
City Policy and 

Development for 
inclusion

10.30 10.30 - 12.30
Migrants and 

Refugees:  
city Policy and 

Development for 
inclusion

11.30

12.00

12.30

13.00

13.00 - 16.00
Boskolan

Här finns jobben

13.00 - 15.00 
CV – den gyllene 

porten till ditt nya 
arbete

13.00 - 
15.00 

Hitta ditt 
drömjobb

13.00 
- 16.00 
Starta 
eget 

företag

13.00 - 15.00 
Mångfald på              

arbetsplatsen
13.00 - 15.00 

Jobbintervju i 
liveformat 13.00 - 16.00

Rekryteringsträffar 
med arbetsgivare 

13.00 - 15.00 
Next Generation 

Architect

13.00 - 19.00 

 Nästa: Malmö 
Rosengård 

Station

13.00 - 16.00 
I Malmö möts vi 

14.00 - 15.00
Crossroad 

conversations

13.30

14.00

 14.30

15.00
15.00 

- 18.00 
Amiral-
staden

17.00 - 

19.00  
Nästa: 
Malmö 

Rosengård 
Station  

15.00 - 17.00 
Arbeta i Sverige: 

en bruksanvisning

15.30

16.00

16.30

17.00
17.00 - 19.00

 
Scouternas ledar-
skap som en dör-

röppnare

17.00 - 19.00 
Röda Korsets 

Cykelskola 

17.00 - 18.00
Min mötesplats17.30

18.00

18.00 - 20.00 
Röda Korsets 
språkhörna 

18.00 - 19.00
Hip Hop Workshop18.30

19.00

19.30

20.00



  LÖR 02 SEP

13:00-19:00

13:00-19:00

  Nästa: Malmö Rosengård Station 
ISU
Rosengårds station, Malmös nya pendeltågstopp, öppnar officiellt i 
december 2018. Gå med designers och andra experter från Malmö 
och Sydafrika för att dela med dig av sina idéer för vad Rosengards 
station skulle kunna vara och samarbeta med världens coolaste 
kollektivtrafikstation.

  FRE 01 SEP
13:00-15:00   Next Generation Architect

White Arkitelker

White Arkitekter leder elever i åttonde klass från Värner 
Rydénskolan i en praktisk introduktion till design, arkitektur och 
stadsplanering.

13:00-16:00

  I Malmö möts vi 
Tjejer i Förening

Träffa unga hiphoppare och performanceartister från hela Malmö.

  Rekryteringsträff

  Hip Hop Workshop

  Min mötsplats

Tjejer i Förening

Träffa unga hiphoppare och performanceartister från hela Malmö.

Organized by Tjejer i Förening

What would your ideal meeting place look like? What could you 
do there? Join this youth workshop to share ideas for a new youth 
activity space.

18:00-19:00

17:00-18:00

Arbetsformedlingen

Rekryteringsträff, kom och träffa rekryterande företag. information 
sessions. 

  ONS 30 AUG
9:00-16:00   Migrants & Refugees: City Development Policy for Inclusion

INTA + Malmö högskola

Vad kan Malmö lära sig om social integration från övriga Europa? 
lyssna på  sex fallstudier från hela EU om hållbara och effektiva 
lösningar för att främja en känsla av urban tillhörighet för flyktingar 
och asylsökande.

13:00-15:00   CV – den gyllene porten till ditt nya arbete
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsavdelningen

Hur du kan skapa ett bra CV, undvika fallgropar och optimera din 
text – gruppsession och individuell CV-support.   

  Workshop, Kontakt och Good story 
Good Malmö

vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag.

13:00-16:00   Här finns jobben 
Arbetsformedlingen 

 Information om olika bristyrken samt utbildningsvägar.

  Boskolan 
Hyresgästföreningen 

Boskolan innehåller bland annat information om: Rättigheter 
och skyldigheter som hyresgäst, Hur en söker hyreslägenhet, 
Hyresgästföreningen, hyreslagen och hyresförhandlingar.

17:00-19:00   Scouternas ledarskap som en dörröppnare
Scouterna 

Vill du lära dig mer om ledarskap och samarbete? Vill du utforska 
hur det du lär dig i Scouterna kan användas t.ex. i ditt arbetsliv? 

Malmökretsen Svenska Röda korset

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram, utan också ett sätt att ta sig 
in i samhället. Våra cykelskolor har vunnit miljöpris och vänder sig till 
alla som inte kan cykla.

17:30-19:00

Ibn Rushd
Lyssna på en brokig grupp paneldeltagare som pratar om hur de 
motstridiga impulserna rädsla och tillhörighet formar global politik 
och vår vardag.

17:00-19:30   Röda Korsets cykelskola 

  Us vs. Them

  TOR 31 AUG

10:30-12:30

INTA

Vad kan Malmö lära sig om social integration från övriga Europa? 
lyssna på  sex fallstudier från hela EU om hållbara och effektiva 
lösningar för att främja en känsla av urban tillhörighet för flyktingar 
och asylsökande.

13:00-15:00   Jobbintervju i liveformat
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsavdelningen

Hur du förbereder dig för en jobbintervju samt se en livs levande 
dynamisk start-stopp-intervju. 

  Mångfald på arbetsplatsen
MINE

Söker ditt företag folk? Kom på det här seminariet
och hör argumenten för mångfald inom företag och
vikten av mångfald för arbetsplatskultur och produktivitet.

  Hitta ditt drömjobb 
Manpower

Träffa en jobbcoach för ett enskilt samtal där du kan diskutera 
dina drömjobb och färdigheter och få råd om arbetsmarknaden, 
nätverkande och hur du utnyttjar ditt cv bäst.

  Starta eget
Arbetsformedlingen

Starta Eget Handläggare på plats som informerar om  
entreprenörskap och att starta eget företag. 

13:00-16:00

15:00-18:00   Amiralsstaden 
Amiralsstaden

Hur kan vi skapa en jämlik stad genom sättet vi bygger? Kom och 
tyck till om planerna för Amiralsstaden och bidra med dina åsikter till 
det fortsatta arbetet. Med hjälp av VR-glasögon och Cityplanner vill 

15:00-17:00   Arbeta i Sverige: en bruksanvisning
MINE

Lär dig om svenska kulturella normer, nätverkande och möjligheter 
till bättre integration i den svenska jobbkulturen.

Malmökretsen Svenska Röda korset

Vill du öva dig på att prata svenska? Kom till Språkhörnan! Här träffar du 
frivilliga som hjälper dig med språket och att förstå den svenska kulturen 
och samhället.

17:00-19:00

18:00-20:00   Röda Korsets Språkhörna

ISU

Rosengårds station, Malmös nya pendeltågstopp, öppnar officiellt i 
december 2018. Gå med designers och andra experter från Malmö och 
Sydafrika för att dela med dig av sina idéer för vad Rosengards station skulle 
kunna vara och samarbeta med världens coolaste kollektivtrafikstation.

 Nästa: Malmö Rosengård Station 

  Migrants & Refugees: City Development Policy for Inclusion

  TIS 29 AUG
13:00-15:00   Hitta ditt drömjobb 

Manpower
Träffa en jobbcoach för ett enskilt samtal där du kan diskutera 
dina drömjobb och färdigheter och få råd om arbetsmarknaden, 
nätverkande och hur du utnyttjar ditt cv bäst.

  Rädda Barnen och vägen in

15:30-17:00   Workshop, Kontakt och Good story 
Good Malmö
vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag.

15:30-18:00   Amiralsstaden 
Amiralsstaden/ Malmö Stad
Hur kan vi skapa en jämlik stad genom sättet vi bygger? Kom och 
tyck till om planerna för Amiralsstaden och bidra med dina åsikter 
till det fortsatta arbetet. Med hjälp av VR-glasögon och Cityplanner 

Malmökretsen Svenska Röda korset
Är du intresserad av att sy eller sticka? Textilverkstan i Lindängen 
kan då vara något för dig! Här kan du lära dig hur man gör, om du 
redan inte kan, använda din kreativitet för återbruk och gör något 
nytt av gamla textilier i trevlig samvaro.

  Stadsvandring Sofielund och Rosengård station

Sofielund BID, Amiralsstaden
Följ med på en vandring som tar oss runt i området Sofielund där man 
får höra om områdets historia och vilka insatser som pågår. Vandringen 
avslutas vid kommande Rosengård station där deltagarna får höra hur 
stationen kommer se ut när tågtrafik börjar gå december 2018.

16:00-18:00

17:00-19:00    Röda korsets Textilverkstan 

Rädda Barnen 
RB träffar personer som är i behov av samtalstöd, kanske följa med 
till myndigheter, ta kontakt med myndigheter mm. Samtidigt det ska 
inte upplevas som att det är någon psykolog eller terapi stöd. 

  Råd och stöd på vägen 
IM, Rådrum
RådRum vill hjälpa dig som har flyttat till Sverige att förstå dina 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter lika bra som resten av 
befolkningen. Det gör vi genom att gratis ge råd och vägledning – 
neutralt, opartiskt och konfidentiellt.

  MÅN 28 AUG
13:00-15:00   Workshop, Kontakt och Good story 

Good Malmö

vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag.

13:00-17:00   Entreprenörer Lab
Innovation Skåne 

Vill du starta ditt eget företag? Få personlig rådgivning, inklusive en 
inledande bedömning av affärsidéerna och praktiska råd om hur du 
omvandlar en idé till ett företag.

13:00-16:00   Börja koda !
Organized by Orten.io

Lär dig hur programmering kan lösa problem i vardagen på 
denna praktiska, grundläggande workshop. Den avslutas med ett 
grupprojekt som tacklar frågan hur kod skulle kunna uppmuntra 
människor att mötas över språk- och kulturgränser.

16:00-19:00   I Malmö möts vi 
Invandrareservice/ Malmö Stad

Vill du träffa en språkvän? Träffa någon som du kanske inte annars 
skulle mött. Lär dig om någon annans kultur, traditioner och språk.

15:30-18:00   Röda Korsets cykelskola 

  SÖN 27 AUG

13:00-16:00   Digital Story Telling
Världkulturmuseet / Anna Lindh Foundation

Vad är din historia? En berättande verkstad som är utformad för att 
sammanföra nyanlända och etablerade boende  genom att spela in din 
egen 60 sek. berättelse vi delar den på festivalens hemsida!

17:00-19:00   Malmö Share
Invandraresevice / Malmö Stad 

Har du en färdighet eller tjänst du vill dela eller lära dig/få? Registrera 
dig IRL eller online och sök sedan en matchning under paviljongen för att 
utbyta färdigheter och tjänster.

Malmökretsen Svenska Röda korset

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram, utan också ett sätt att ta sig 
in i samhället. Våra cykelskolor har vunnit miljöpris och vänder sig till 
alla som inte kan cykla.

13:00-15:00

13:00-15:00

  Volontär Röda Korset 

  Röda Korsets Soppkök 

  LÖR 26 AUG
10:00-13:00   Intercultural Dialogue Medina

Anna Lindh Foundation

Träffa och delta med civil- samhällsexperter från Sverige, 
Danmark och Finland i en workshop om nya sociala 

Malmökretsen Svenska Röda korset

Vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin 
tid och sitt engagemang till våra verksamheter. Med våra workshops vill vi 
visa bredden av vårt arbete och möjligheterna för dig att delta och känna 
dig inkluderad i gemenskap. 

Malmökretsen Svenska Röda korset

I Malmö finns över 1700 hemlösa, ett par hundra EU-medborgare 
och ett okänt antal papperslösa. Därför har vi Soppkök andra 
söndagen i månaden med gratis soppa och bröd som skänkts av 
olika restauranger.

12:00-17:30   Studieförbundens dag
Studieförbunden

Malmös studieförbund samlas för att bjuda på en heldag med 
verkstäder och uppträdanden med bl.a. dans från Mellanöstern, 
elektronik, språklektioner, barnlekar och musik.

13:00-15:00

  FRE 25 AUG

13:00-17:00

13:00-16:00

17:00-19:00

13:30-15:00

18:30-19:00

  Workshop, Kontakt och Good story 
Good Malmö

vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag.

  Bygga eget textilrum 
Yalla Trappan Sofielunds

Vill du bygga ett textilrum med oss? Vi kommer att låta hantverket 
tala, klippa öppningar, fläta nya samarbeten, skapa ett gemensamt 
space. Testa även makramé i vårat utrymme där textilen får ta plats!

  Rekryteringsträff
Arbetsformedlingen

Rekryteringsträff, kom och träffa rekryterande företag. 

Malmökretsen Svenska Röda korset

Ett annat sätt att rädda liv, gynna vår Second hand –butik och 
Café! Här satsar vi på återvinning av kläder, textil, husgeråd, 
mindre möbler och ekologisk fika till förmån för miljö och för våra 
verksamheter i Malmö.

Malmökretsen Svenska Röda korset

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram, utan också ett sätt att ta sig 
in i samhället. Våra cykelskolor har vunnit miljöpris och vänder sig till 
alla som inte kan cykla.

Arbetsformedlingen 

 Information om olika bristyrken samt utbildningsvägar.

Odlingnätverk Seved

Jorda dig med en praktisk demonstration när stadsodlare från 
Enskifteshagen och Mellanöstern delar med sig av sina tips om hur 
man odlar växteroch grönsaker i en mobil trädgård vid paviljongen.

  Globala gröna fingrar 

  Röda Korsets secondhand Cafè

  Dance Performance: Hanan Group

13:00-15:00

  Här finns jobben !13:00-16:00

  Workshop, Kontakt och Good story 
Good Malmö

vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag. 

13:00-17:00

  FLYKTEN
IM/ BIV/BIS

Hur upplever barn att vara på flykt? Hur är det att komma ny 
till ett land och att vänta på besked om uppehållstillstånd? IMs 
gruppverksamhet Barn i väntan/Barn i start lotsar publiken genom en 
interaktiv berättelse om flykt.

  Bygga eget textilrum
Yalla Trappan Sofielunds

Vill du bygga ett textilrum med oss? Vi kommer att låta hantverket 
tala, klippa öppningar, fläta nya samarbeten, skapa ett gemensamt 
space. Testa även makramé i vårat utrymme där textilen får ta plats!

  Interfaith Storytelling
Fryshuset

Fryshuset använder storytelling för en djupare förståelse av 
den Andre. Här delar tre unga med olika religiösa bakgrunder, 
sina livsberättelser som ett fönster till sina livsåskådningar och 
värderingar. Därefter får deltagarna själva uppleva berättandet som 
brobyggare i en kort workshop.

  Bryta bröd 
Gro’up, Rude Food

Ta med ditt favoritbröd att dela vid en gemensam måltid. Lyssna på 
kockar, historiker, aktivister och andra som berättar kort om brödets 
roll i allt från revolutioner till avfall och vardagsmåltider i kultureröver 
hela världen.

17:00-19:00

17:00-19:00   I Malmö möts vi 

  Röda Korsets cykelskola 

Invandrareservice/ Malmö Stad

Vill du träffa en språkvän? Träffa någon som du kanske inte annars 
skulle mött. Lär dig om någon annans kultur, traditioner och språk.

13:00-15:00

13:00-16:00

  Workshop, Kontakt och Good story 
Good Malmö

Vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag. 

15:30-17:00  

17:00-19:00  

  Malmö 2030
Van Alen Institute 
Vilket sorts stad kommer Malmö att vara 2030? Sammanstråla 
med experter inom design, kommunstyre, icke-statliga 
organisationer och fastighetsbranschen för en diskussion om 
hur stadens utveckling, politik och sociala program ska styras så 
att alla Malmöbor får lika tillgång till möjligheterna.

  Jobba utomlands
Arbetsformedlingen 

Information om jobb i Danmark och övriga Europa.

  Immigrants Stand-Up Comedy Network
Fairooz Tamimi

Var med i en Stand-up comedy jam session. Den som vinner få 
chanson att uppträda på Lund Komedi Festival i september 2017 
tillsammans med en känd komiker från Mellanöstern.

  Röda korsets secondhand Café

OPPORTUNITY SPACE 
FESTIVAL pågår under tolv dagar 
med gratis uppträdanden, workshoppar 
och diskussioner mm. Festivalens mål 
är att sammanföra människor med olika 
bakgrunder och ge dem förutsättningar att 
träffas, lära av varandra och bygga nätverk 
för att komma in på arbetsmarknaden. Allt 
detta hålls i en specialdesignad paviljong 
som har valts ut genom en internationell 
designtävling. 

Paviljongen och programmet erbjuder 
tillsammans ett pilotprojekt om hur man 
kan aktivera det offentliga rummet för 
att stödja den sociala och ekonomiska 
integrationen. 

Mer än 25 orgnnisationer medverkar för  
att introducera programmet som delas in  
i tre kategorier: 

1) Jobb, kunskap och entreprenörskap
Att  förasamman arbetssökande och 
arbetsgivare, att hjälpa människor 
bygga färdigheter för att komma in på 
arbetsmarknaden.

2) Kultur och matkultur utbyte
För invånare och  nyanlända att träffas 
och hitta en gemensam mark. 

3) Den inkluderande staden
Hur kan design bidra till att skapa en mer 
socialt och ekonomiskt inkluderande 
stad.

Det handlar om att hitta svar, pröva nya 
saker och få kontakt med människor som 
du aldrig hade trott att du skulle träffa. 
Varför inte gå på en hiphopworkshop 
eller prova bygga textilrum. Få tips och 
råd om hur kan du starta ett företag eller 
förbereda dig inför den superviktiga 
anställningsintervjun. 

Berätta för oss om det värsta jobb du 
någonsin har haft eller sätt dig och prata 
med någon helt okänd i tio minuter om 
migration. 

Festivalen är för alla - nyanlända och 
långtidsboende, arbetssökande och 

  Workshop, Kontakt och Good story 

14:00-16:00

17:00-19:00

  TIS 22 AUG

Good Malmö

vi öppnar dörrar för ung kompetensÄr du mellan 18-30 år? Söker 
du arbete? Saknar du tidigare arbetslivserfarenhet? Vi matchar dig 
med våra Good Malmö-företag. 

Odlingnätverk Seved

Jorda dig med en praktisk demonstration när stadsodlare från 
Enskifteshagen och Mellanöstern delar med sig av sina tips om hur 
man odlar växteroch grönsaker i en mobil trädgård vid paviljongen.

  Globala gröna fingrar 

  Röda Korsets Träffpunkten

  Råd och stöd på vägen 14:30-16:30

IM, Rådrum
RådRum vill hjälpa dig som har flyttat till Sverige att förstå dina 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter lika bra som resten av 
befolkningen. Det gör vi genom att gratis ge råd och vägledning – 
neutralt, opartiskt och konfidentiellt.

  IM Språkcafé17:30-19:00  

   Den inkuldernade staden 18:00-19:30  

Sveriges Arkitekter

Hur kan vi designa fysiska platser och erfarenheter som uppmuntrar 
människor från olika bakgrunder och med olika tro att mötas och 
skapa kontakt? Designer och andra experter presenterar projekt 
och strategier för att skapa inkluderande platser.

  Invigning12:30-13:30

IM/Språkcafe 
Fika och öva på att tala svenska genom att prata med personer som 
talar svenska flytande.

Malmökretsen Svenska Röda korset

Är du ny i Sverige? Här kan du träffa människor med olika bakgrund, 
språk och ålder, lära dig mer om svenska språket, samhället och 
dela varandras erfarenheter.

Malmökretsen Svenska Röda korset

Ett annat sätt att rädda liv, gynna vår Second hand –butik och 
Café! Här satsar vi på återvinning av kläder, textil, husgeråd, 
mindre möbler och ekologisk fika till förmån för miljö och för våra 
verksamheter i Malmö.

  ONS 23 AUG

  TOR 24 AUG

14:00-15:00

  Crossroads Conversations
Van Alen Institute

Har du någonsin undrat vad en helt främmande människa tänker 
eller känner? Anmäl dig till ett 10 minuter långt modererat samtal 
med en okänd på festivalen om immigration, social inkludering och 
stadens förändring.

17:00-19:00

17:00-19:00

  Design Transformations Cafe

  Design Transformations
MESHWORK, PLANAS Varje dag mellan 17.00-.19.00

Se resultatet av pilotprogrammet som ska pågå hela sommaren där 
arbetssökande tillsammans med etablerade designer och tekniker 
ska designa och genomföra småskaliga förbättringar i området 
Enskifteshagen och dess närmiljö.

MESHWORK, PLANAS

Se resultatet av pilotprogrammet som ska pågå hela sommaren där 
arbetssökande tillsammans med etablerade designer och tekniker 
ska designa och genomföra småskaliga förbättringar i området 
Enskifteshagen och dess närmiljö.

Röda Korsets Cykelskola Aug 24, 28, och 30, 
17:00-19:00
Image: Röda Korset 

Arbeta i Sverige: en bruksanvisning:  
Aug 31, 13:00 - 15:00  Image: MINE

Malmo 2030 Aug 23, 13.00 - 14.30 
Image: Nordic Built Cities Challenge, B&M Architects, 
WSP, Paivi Raivo

Globala gr;na fingrar : Aug 25, 17.00 - 19.00 
Image: Odlingsnatverket SevedAdmiral City Visions:  

Aug 29 och 31, 15:00-18:00  
Image: Amiralsstaden

Scouternas ledarskap som en 
dörröppnare Aug 30, 17.00 - 19.00  
Image: Scouterna


