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Nordstan ställer upp för World Transplant
Games 17-23 juni 2011
Uppemot 2000 deltagare från 70 länder förväntas komma till Göteborg och
tävla i 13 olika idrotter i de internationella tävlingarna för transplanterade,
World Transplant Games.
Deltagarna är från 8-86 år!
Med WTG i Göteborg vill man skapa uppmärksamhet kring organdonation,
både hos allmänheten och inom sjukvården. Utöver tävlingarna arrangeras bl
a forskarsymposium och aktiviteter för anhöriga, allmänheten och donatorer.
På lång sikt är syftet att detta skall leda till att fler organ blir tillgängliga för
transplantation.

Ett antal aktiviteter genomförs med fokus på organdonation för att göra de
goda resultaten kända. Den största och viktigaste satsningen sker i Nordstan
som är det mest besökta köpcentrat i Europa (37 miljoner besökare 2010).
Det blir fullspäckat program alla dagar, prisutdelning samt även vissa
tävlingar. Där kan alla lära sig mer om donation och transplantation och ta
ställning, ja eller nej, i donationsfrågan som sedan registreras i det nationella
donationsregistret.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har personal på plats som kan svara på
frågor och berätta mer.
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst och Regionteater Väst
kommer att under var sin dag presentera sina verksamheter.
Under veckoslutet finns ambulansen på plats i Nordstan med personal, som
kan berätta om sina uppdrag. Ambulanssjukvården har ju utvecklats till att
vara ett rullande sjukhus för att omgående kunna göra nödvändiga insatser
för patienten.
För mer information kontakta
Göran Ekstedt
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kommunikationsstrateg
Telefon 031 342 27 50
Mobil 070 960 05 91
www.wtg2011.com

Nedan följer preliminärt program för WTG-dagarna i Nordstan

Fredag 17 juni
Tid
10.00

Program
WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar
- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!

- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

12.30-13.00

Invigning av World Transplant Games i Nordstan

Magnus Rosén med band framför från scenen Games Song ”Captain of the
ship” + solo av Magnus Rosén.

13.00 – 14.00

GöteborgsOperan presenteras på scen

Korta intervjuer som stärks av material som projiceras på duk på scenen.
Inslagen upprepas en gång per halvtimme.

16.00 – 17.00
GöteborgsOperan presenteras sin verksamhet och
berättar från scen om sitt uppdrag.
Korta intervjuer som stärks av material som projiceras på duk på scenen.
Inslagen upprepas en gång per halvtimme.
.
17.00

Prisutdelning och intervjuer av medaljörer från dagens

WTG-tävlingar

20.00

Lördag 18 juni
Tid

WTG2011 Nordstan stänger

Program

10.00

WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar
- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!
- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

12.15 – 12.45
Ambulansen visar upp sin verksamhet och berättar
från scenen om sitt uppdrag
Korta inslag på ca. 10 min som upprepas.

17.00

Prisutdelning och intervjuer av medaljörer från dagens

WTG-tävlingar

18.00

Söndag 19 juni
Tid
11.00

WTG2011 Nordstan stänger

Program
WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar

- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!
- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

13.00 – 15.00
Ambulansen visar upp sin verksamhet och berättar
från scenen om sitt uppdrag
Korta inslag på ca. 10 min som upprepas.
.
13.00 – 13.30

Dialog om donation.
Medverkande: Bengt-Åke Henrysson.

16.00

Prisutdelning och intervjuer av medaljörer från dagens

WTG-tävlingar

17.00

WTG2011 Nordstan stänger

Måndag 20 juni
Tid
Program
10.00

WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar

- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!
- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

12.15 – 17.00
Regionteater Väst visar upp sin verksamhet och
berättar om sitt uppdrag
Korta intervjuer som förstärks av material som projiceras på duk på scenen.
Inslagen upprepas en gång per halvtimme.
Medverkande: Olof Lindqvist, VD, Anna Berg, dramaturg och Anna Ahnstedt
Mitle, Kommunikationschef

17.00

Prisutdelning och intervjuer av medaljörer från dagens

WTG-tävlingar

20.00

Tisdag 21 juni
Tid
10.00 -

WTG2011 Nordstan stänger

Program
WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar
- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!

- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

12.15 – 14.00
sitt uppdrag

Film i Väst visar upp sin verksamhet och berättar om

Korta intervjuer och korta trailers från olika filmproduktioner som Film i Väst
varit delaktiga i vid produktionen.
Medverkande: Thomas Eskilsson

16.00 – 17.00
sitt uppdrag

Film i Väst visar upp sin verksamhet och berättar om

Korta intervjuer och korta trailers från olika filmproduktioner som Film i Väst
varit delaktiga i vid produktionen.
Medverkande: Thomas Eskilsson

17.00

Prisutdelning och intervjuer av medaljörer från dagens

WTG-tävlingar

20.00

WTG2011 Nordstan stänger

Onsdag 22 juni
Tid
Program
10.00 -

WTG2011 Nordstan Öppnar

Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar
- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!
- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!
- Västra Götalandsregionen bjuder på kaffe

10.30 – 12.00
WTG2011

Bordtennis Singel 1 – 3 omgång,

12.15 – 14.00
Göteborg Symfoniker visar upp sin verksamhet och
berättar om sitt uppdrag
Korta filminslag som förstärks genom intervjuer av representant från
Göteborgs Symfoniker.

15.00 – 16.00
Göteborg Symfoniker visar upp sin verksamhet och
berättar om sitt uppdrag
Korta filminslag som förstärks genom intervjuer av representant från
Göteborgs Symfoniker.

16.00

Final Bordtennis Singel, WTG 2011

17.00
Bordtennis, singel.

Prisutdelning och intervjuer av medaljörerna från

20.00

WTG2011 Nordstan stänger

Torsdag 23 juni
Tid
Program
10.00

WTG2011 Nordstan Öppnar

- Tävla med WTG och Västra Götalandsregionen och vinn fina priser!
- Följ tävlingarna på våra skärmar
- Donationsdisken – Bli en vinnare du med!
- Transplantationsenheten – Ett vinnande Team!

10.30 – 12.00
WTG2011

Bordtennis dubbel 1 – 3 omgång,

16.00

Final Bordtennis dubbel, WTG 2011

17.00
Bordtennis, dubbel.

Prisutdelning och intervjuer av medaljörerna från

20.00

WTG2011 Nordstan stänger

Nordstan är sveriges ledande affärscentrum med 37 miljoner besökare och en
omsättning på 3,4 miljarder kronor inkl moms per år.

Kontaktpersoner
Catherina Bouraza
Presskontakt
Informatör
catherina@nordstan.se
031-7008650
031-7008632

