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Kulturstaden Borås under konceptet
”Staden som galleri” – Vi vill ge dig nya
perspektiv, vi guidar hela hösten.
Under konceptet ”Staden som galleri” marknadsförs nu Kulturstaden Borås.
Under perioden 12 september till den 25 oktober erbjuder stadens
kulturdestinationer; Abecita Konstmuseum, Borås Konstmuseum, No Limit
Street Art, Textilmuseet och Textile Fashion Center guidade visningar med
alltifrån street art, skulpturer, textil och måleri till pop- och fotokonst.
- Det är stor efterfrågan på guidade turer gällande Kulturstaden Borås. Under
hösten har vi därför maxat visningarna och kan erbjuda totalt 12 guidningar

varje vecka. Genom konceptet ”Staden som galleri” har vi paketerat utbudet
som vi nu marknadsför i Boråsregionen, Göteborg och på webben via sociala
medier, säger projektledare Marita Curran, BoråsBorås TME AB.
I konceptet ingår ordinarie guidade visningar på stadens museum samt extra
visningar under helgerna. Den stora dragaren förväntas bli guidningar av No
Limit Street Art 2015. Dessutom blir det två helt nya guidningar där
besökaren kan uppleva hela miljön kring Textile Fashion Center samt en
skulptur och street art vandring i stadskärnan. Konceptet har utvecklats från
en liknande marknadsföringssatsning under våren 2015.
- Kulturstaden Borås växer allt mer och blir allt mer erkänd. På BoråsBorås
ser vi stora möjligheter att kunna locka allt fler besökare till staden och öka
Borås attraktionskraft via utbudet som nu kan presenteras. Nästa år är det
dags för Skulpturbiennal igen och utöver det också spännande utställningar
som väntar, menar Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB.
Guidade visningar 12 sep-25 okt, ingen föranmälan krävs
•
•
•
•
•
•

No Limit Street Art: lördagar 15.00, söndagar 11.00 (start Textile
Fashion Center)
Textilmuseet: tisdagar 18.00, lördagar och söndagar 14.00
Borås Konstmuseum: torsdagar 18.00, lördagar 14.00, söndagar
14.00
Abecita Konstmuseum: lördagar 11.30, söndagar 11.30
Textile Fashion Center: lördagar 11.30
Skulptur och Street art vandring: lördagar 12:30 (start Textile
Fashion Center)

Entréavgift guidningar:
•
Abecita Konstmuseum: vuxen/pensionär 85.00 kr, studerande 50
kr och under 15 år gratis
•
Textilmuseet: vuxen/pensionär 50.00 kr, studerande och under
25 år gratis
•
Borås Konstmuseum: vuxen/pensionär 50.00 kr, studerande och
under 25 år gratis
Kostnadsfria guidningar:
No Limit Street Art
Skulptur och Street art vandring

Textile Fashion Center
För mer information kontakta gärna:
- Marita Curran, projektledare BoråsBorås TME AB, 0734-15 32 06
Staden som galleri
En hel värld av känslor, intryck, färg och form väntar på dig i Kulturstaden
Borås. Gå på guidade turer så får du ut så mycket mer av upplevelsen. Mellan
den 12 september och 24 oktober 2015 erbjuder vi ett brett program med
guidade turer på alla våra spännande kulturdestinationer - Abecita
Konstmuseum, Borås Konstmuseum, No Limit Street Art, Textilmuseet och
Textile Fashion Center. I city kan du också se alla välkända skulpturer.
Tillsammans blir det en hel värld av konst, både tillgänglig och nära.
Allt om utställningarna, tider, priser etc finns att läsa om
på boras.com/guidningar

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom
aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott
värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och
näringslivet i Borås.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom
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