
Konststad 2020

Vilken ålder är du?

Namn Antal %

yngre än 18 år 2 5,6

18-25 år 4 11,1

25-35 år 9 25

35-50 år 8 22,2

50-70 år 10 27,8

äldre än 70 år 3 8,3

Total 36 100

Svarsfrekvens

100% (36/36)

Deltog du i Konststad?

Namn Antal %

Ja 35 97,2

Nej 1 2,8

Total 36 100

Svarsfrekvens

100% (36/36)

Deltog du som besökare eller medskapare (Ex. utställande konstnär, arrangör..)?



Namn Antal %

Besökare 20 55,6

Medskapare 15 41,7

Deltog inte 1 2,8

Total 36 100

Svarsfrekvens

100% (36/36)

Hur fick du informa�on om a� evenemanget Konststad ägde rum? (Möjligt a� kryssa i fler alterna�v)

Namn Antal %

Sociala medier (Instagram, Facebook) 21 58,3

Lokal�dningen Smålänningen 14 38,9

www.ljungby.se 7 19,4

www.visitljungby.se 0 0

Från en vän/kollega eller annan person 23 63,9

Har inte få� någon informa�on 1 2,8

Total 66 183,3

Svarsfrekvens

100% (36/36)

Hur bedömer du evenemanget Konststad som helhet? (0=Uselt, 10=Strålande!)



Namn Antal %

0 0 0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 2 6,2

6 0 0

7 7 21,9

8 8 25

9 4 12,5

10 11 34,4

Total 32 100

Sta�s�k

Medelvärde 8,45

Median 8

Svarsfrekvens

91,4% (32/35)

Övrig kommentar:

Hann bara med filmpremiär

E� väldigt omväxlande och kul utbud!

Otydlig skala, men jag bedömer Konststad som 10, strålande!

— Många olika spännande konstu�ryck. Hä�igt med ljud-pod i träd.

Varierat utbud.

Roligt, varierande

Trevligt med folk på stan!

Skulle du gå om Konststad arrangeras igen?



Namn Antal %

Ja 34 94,4

Nej 0 0

Vet ej 2 5,6

Total 36 100

Svarsfrekvens

100% (36/36)

Övriga kommentarer kring evenemanget (Vad var bra och vad kan bli bä�re?) Ge gärna förslag på vad du vill
uppleva om evenemanget görs igen.

Fantas�skt fint arrangerat, e�erlängtat inslag i Ljungbys kulturliv. Möjligen a� man kan tänka på a� samla tätare vissa
delar, så det inte blir för utspri�? men det var väldigt bra med kartan!

När jag gick ut på stan vid fyra var det inte mycket kvar tyvärr. Sånt som var i exempelvis skyl�önster kunde varit hela
dagen.

Generellt var det fants�skt kul. Men inför nästa gång tycker jag a� fler resurser ska finnas och fler möjligheter så a� mab
inte blir begränsad.

Mera musikaliska inslag.

Det hade nog varit bra a� ha stora skyltar centralt om vad som pågår för dem som passerar utan a� veta. Mö�e en del
som inte visste och de kunde inte hi�a något konkret på plats. Hade varit bra med något ner större arrangemang centralt
på torget typ också som ger stor genomslagskra�. Större skyltar vid varje utställare vore också bra. Typ texten ʺhär hi�ar
du en del av konststad, kom närmare och ��a!ʺ

Gärna a� det pågår under en veckas �d.

Förlänga evenemanget: kvällsak�viteter eller kanske en hel helg. Som en minifes�val!

Jä�efint arrangerat. Duk�ga konstnärer! Verkligen varierande konstarter. Roligt a� det händer trevliga saker i stan även
under Corona�der!

Plus för stor bredd.Upplever gärna konst som inte är så lä� a� ta del av annars i Ljungby, tex video, ljud, tex�l,
installa�oner, performance, interak�v konst.

— Det var lite väl många utställningsplatser a� hinna besöka på den korta �den arrangemanget pågick. Kunde gärna pågå
några dagar �ll så a� man kunde �psa vänner och bekanta!

Bra med stor varia�on, fanns något för alla. Såklart skulle det bli ännu roligare och mäk�gare om fler deltar och om vi kan
få konsten a� stå kvar i några dagar e�er a� konststad ägt rum.

Stadsvandring var intressant.Konst ute i stan var roligt a� se

Ingen reklam. Mer performance med ljud och musik center. Stadsvandring som visar Ljungby historia vad bra. Kanske
värmare �d på året? (

Det var dåligt med informa�on om a� evenemanget skulle hållas. Vi diskuterade det på jobbet och det var bara jag som
hade se� det.



Fanns något för alla. Vädret var vänligt inställt annars kanske man får planera alterna�v. Säkert gjort!Tack för en trevlig
lördag!

Gör �ll årlig event! Mycket bra

Dansstycket var toppen! Gärna något återkommande där av den kons�ormen. Hade önskat lite fler etablerade
konstnärer. Självklart kul med många unga, men vik�gt a� gynna dom som är konstnärer �ll yrket. Men i det stora hela,
e� väldigt trevligt evenemang!

Bra

Det kändes lite väl spre�gt och svårgreppbart.


