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Grön Kemi Bortom Oljan
utvecklingen
av Framtidens bioraffinaderi
och försörjningen av kompetens inom processindustrin
startar nu projektet Grön Kemi
Bortom Oljan med stöd från
Kempestiftelserna och länsstyrelsen. Syftet är att utveckla
en arbetsmodell som präglas av
tydlig samverkan mellan utbildningsanordnare på olika nivåer
och industrin. Genom att bl a
verklighetsanknyta kemiämnet
till vardagssituationer och till
FÖR ATT BIDRA TILL

industrimiljö
ska intresset,
förståelsen
och engagemanget för
ämnet höjas.
En rad aktiviteter kommer att
prövas och utvecklas inom Komtek, grundskola och gymnasium
i nära samverkan med industri
och universitet. Ett systematiserat
arbetssätt ska byggas upp i hela
utbildningssystemet.

Utställningar som berör
den
stora äran och möjligheten att
få se Elisabeth Ohlsson Wallins
utställningar Ecce homo och In
hate we trust.
20 juli har utställningarna
vernissage i Stuveriet, en lokal
bredvid Sliperiet.
Världsklass
är medarrangör
tillsammans
med Örnsköldsviks
museum och
konsthall.
UNDER SOMMAREN HAR VI

20 juli är det nästan på dagen
10 år sedan Ecce Homo ställdes

REGIONUTVECKLING

Världsklass 2015 arbetar för att
bygga en störrre region som kan
synliggöra oss i ett större nationellt och internationellt perspektiv.
Botniabanans start 2010 kommer
att föra Örnsköldsvik och Umeå
närmare varandra och redan nu
vill vi påbörja arbetet att föra våra
städer närmare varandra. Umeå
kandiderar till att bli Kulturhuvudstad i Europa 2014. Det arbetet
stöttar vi i Örnsköldsvik helhjärtat
och ser det som ett utmärkt tillfälle
till att Örnsköldsvik blir en del av en
Kulturhuvudstadsregion.

SMULTRONSTÄLLEN

Kulturgruppen inom Värt att se har
valt ut ett 10-tal smultronställen som
tillsammans erbjuder en resa i landhöjningens spår. Landhöjningen har
i stor grad påverkat landskapet och
kulturmiljön även utanför Världsarvsområdet. En broschyr är under
produktion och ett bussresematerial planeras. Några exempel på
smultronställen är Gammelgården,
MoDomuseet, Linatorpet, Brynge,
Gene fornby, Trysunda.

DET BLIR ROLIGARE

ut för första gången.

Det händer mycket i sommar där
Världsklass är medarrangör - eller
där evenemanget är i Världsklass..

In hate we trust är en ny utställning som skildrar hatbrott
och som är baserad på riktiga
händelser där homo-, bi- och
transsexuella har blivit utsatta.
Inför varje foto ställs betraktaren
inför frågan; lever vi i en demokrati som är till för alla?
Eller är det öppna samhället en
illusion?

28/6-30/9 STAR WARS The
exhibition
28-29/6 Hamnfesten 2008
7/7 Uno Svenningsson
13/7 Countrygala
18/7 Alice Cooper & Thin Lizzy
20/7-24/8 Ecce Homo & In hate
we trust
27-29/7 Ostindiefararen Götheborg gästar Örnsköldsvik
7-9/8 Pensum Invitational by
Peter Forsberg

I 10 års tid har sedan utställningen färdats runt både i
Sverige och internationellt.
Väckt debatt, som retat vissa och
tröstat andra. Utställningarna
pågår till 24 augusti.

TREVLIG
SOMMAR
ÖNSKAR
VÄRLDSKLASS 2015!
VILL DU VARA MED?

Kontakta oss;
fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

VÄRLDSKLASS 2015
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv,
kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik.

Tillväxtavdelningen | 891 88 Örnsköldsvik
www.varldsklass.se

