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Götaplatsen
През м. септември е седмицата за въвеждане на първокурсниците в живота
на гимназията Polhem. На Götaplatsen се води водна „война“ между всички
учащи се. „По-старите“ ученици, които участват в това събитие, хвърлят
вода по новите. След това много от тях скачат във фонтана, къдете е статуята
на Посейдон и се къпят там.
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Посейдон


Бог на морето, земетресенията и конете.



Символ – рибата.

 Той е изправен във водата, с риба в ръка, което е свързано с
Гьотеборг, защото градът се намира на западния бряг на морето и е известен
с рибната си индустрия.
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Градският театър
Той е отворен през 1934 г. и е най-старият театър в Швеция. Някои от
пиесите, които се играят в момента са – Shirins vargar; Lärda kvinnor; Bitar
av Owe; Fanny and Alexander.
Музеят на изкуствата в Гьотеборг
Това е най-известният музей на скандинавското изкуство от 1880 до 1890 г.
Има и колекции с международно изкуство – предимно от Европа и САЩ.
Концертната зала
Тя е създадена през 1935 г. и е дом на шведските оркестри. Използва се както
за класически, така и за поп концерти, например – Любов в Африка; Polka
hardcore (Хардкор Полка).
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Интервюта
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Музеят Röhsska
Ние отидохме в Музея на дизайна и занаятите Röhsska, за да покажем
модата преди и сега.
Предмети (рокли):


Черна рокля от Nanna Bagge, изработена между 1895 и 1900 г.



Розова рокля: Неизвестен дизайнер, изработена през 1894 г.



Бяла рокля: Сватбена рокля, от Astrid Olsson изработена през



Черна рокля: От Helena Hörstedt 1977 г.

1975 г.
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Статуята на Посейдон
Смятаме, че е важно да запазим тази статуя, защото тя е един от найизвестните паметници на Гьотеборг и местните хора се гордеят с това. Този
площад се използва и за много други събития, като празненства във връзка
със спортни победи и други забавни събития. Той символизира историята
на Гьотеборг, която е свързана с риболовната индустрия и моряците.

