
kulturguide
västernorrland
söker kontakt

Vi har nu gått in i skarpt läge med uppdraget att kommunicera Västernorrlands läns kulturvision i en sextioåttasidig skrift; 

en kulturguide i fyrfärg som ska ges ut i en omfattande upplaga och spridas i Västernorrland, Sverige och världen för att visa 

och tillgängliggöra det kulturliv som finns här. Vi vill att skriften ska bli riktigt fin och bra och vet att den kommer att bli 

ännu mycket bättre om ni samarbetar med oss. Det är därför vi nu söker kontakt.

västernorrlands bästa kulturbilder?

Kulturguiden har ambitionen att jobba med starka och renodlade bilder, som skildrar allt från stort till smått, svartvitt och 

i färg. Vi kommer att låta uppdragsfotografera en del bilder speciellt för skriften. Nu frågar vi er om ni har möjlighet att titta 

i era bildarkiv och fundera igenom vad ni har för bilder som ni skulle kunna publicera i kulturguiden. Vi är väldigt glada för alla 

era ansträngningar och allra gladast är vi om ni får fram det bästa ni har och skickar oss. Vad vi kan erbjuda tillbaka är den 

uppmärksamhet och den marknadsföring som blir effekten av att medverka med bild i den här skriften. Vi kan dock inte 

lova att ert bildmaterial blir publicerat. 

redan 14 september

För att vi ska ha en chans att genomföra det här uppdraget så behöver vi era bilder hos oss senast torsdagen den 14 sep-

tember. Ni får gärna ringa om ni har frågor till formgivare Susanne Ekelund 070-620 31 80 eller till koordinator Lena M 

Olofsson 070-676 98 74 och det går utmärkt att skicka över ett gäng lågupplösta bilder via mejl, info@seidea.se, för en första 

respons, om ni vill. Bilderna som publiceras behöver vi så småningom ha endera digitalt så högupplösta som möjligt, i 300 

dpi x storleken, gärna i tiff eller jpg-format eller som fotokopior, skickade till oss med vanlig post. Vi vill då gärna veta vad 

bilden föreställer och vem fotografen är, så att vi kan ange hans/hennes namn. Bäst är om bilderna är friköpta för använd-

ning i det här sammanhanget, och är inte fallet så behöver vi veta vad det kostar för oss att publicera bilden.

välkomna nu

Om det här är solklart, dröj inte att titta i era bildarkiv och skicka ert material till 

Landstinget Västernorrland, regional utveckling, att Lena M Olofsson, 871 85 Härnösand. 

Stort tack så långt och vänliga hälsningar från 

Lena M Olofsson, projektets koordinator: lena.m.olofsson@lvn.se, 0611-802 64, 070-676 98 74 

och formgivare Susanne Ekelund: susanne@seidea.se, 070-620 31 80.

och bra bilder

L O G O T Y P E


