
27 september
Ankomst Donostia/San Sebastian, check in på ho-
tellet

18.30 samling på hotellet för gemensam avfärd till 
In Between 
19.00 presentation av In Between - CORNERS
20.00 Middag i samband med In Between

28 september
Frukost 
9.30 vid frukosten. Intercult hälsar välkommen 
tillsammans med representant för Donostia Cultural 
Capital. Tid för information och frågor. 

Förmiddag
Besök utställningen Peace Treaty på San Telmo 
museum och Koldo Mitxelena cultural center

c:a 12.00 Lunch 

14.00-15.00 Möte med arrangörerna bakom Donos-
tia San Sebastian European Cutural Capital, på 
kontoret för DSS. Hur är det att vara värd för en 
kulturhuvudstad? Svårigheter? Positiva långsiktiga 
effekter? 

19.00 Safari here tour  - CORNERS

ca 20.00 Middag

29 september 
10.00-14.00 
Bridging the Silence.. - CORNERS

ca 13.00 Lunch 

14.30 besök Tabakalera ett kulturcenter som nyligen 
öppnat (september 2015). Här finns en intressant 
utställning: 
https://www.tabakalera.eu/en/yto-barrada

Här huserar också projektet Sister of another Mama 
– CORNERS, med bl.a. den svenska konstnärsduon 
SIMKA.

18.00 invigning Birdhouse gallery - CORNERS
or
19.30 – invigning Oh my home - CORNERS

30 september
Frukost – checka ut från hotellet

Vi är glada att erbjuda ett program, där det internationella projektet CORNERS står i fokus. 
Under dessa dagar är CORNERS kulturhuvudstadens huvudaktivitet.  Om det finns andra önskemål så 
hänvisar vi till festivalwebben http://dss2016.eu/en/agenda Vi tar kontakt när det närmar sig. 
Du står själv för bokning av din flygresa, och när du vet dina exakta ankomst- och avresetider så kan vi 
boka ditt hotell.

Här är programmet med reservation för ändringar. Kom gärna med önskemål så ska vi se om vi kan 
hjälpa till. Vill du läsa mer om varje projekt eller evenemang? - Klicka på de orangefärgade titlarna och 
länkarna nedan.

Välkommen till Donostia San Sebastian 
tillsammans med Intercult! 

För mer information kontakta
agneta.hansson@intercult.se
tfn 072-719 77 17. 
Agneta Hansson, kommunikatör Intercult
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