NYHETSBREV 3 2021

AW PÅ ZOOM 20 MAJ
Speciella tider kräver speciella lösningar.
Vi bjuder in till en After Work på Zoom den
20 maj kl. 17.00. Fixa en drink, sätt dig tillrätta och prata med Anna-Carin, Susan och alla
kolleger i Kulturnavet.
Tema för detta första AW är marknadsföring.
Blir det lyckat arrangerar vi fler AW. Föreslå
gärna teman som ni vill diskutera!
Topic: After Work med Kulturnavet Österlen
Time: May 20, 2021 05:00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting:
Länk till mötet, klicka här!

KULTURNAVET I RADIO
Med anledning av att vi publicerat rapporten ”Leva för och av kultur på Österlen” har
Radio P4 Kristianstad producerat inslag om Kulturnavet Österlen. Här kan du höra
medlemmen Camilla Backman, kulturpolitikern Lotta Hildebrand samt Anna-Carin
och Susan. Länk till radioinslagen.

MARKNADSFÖRING OCH ÖPPEN MEDLEMSSIDA
– OBS! svara före 30 april!
Vi arbetar just nu med övergripande marknadsföring för alla Kulturnavets medlemmar, bl.a. med eventuell gemensam annons på webbsidan www.osterlen.se
När ni gick med i Kulturnavet Österlen gav ni tillåtelse till att era kontaktuppgifter delades med andra medlemmar i Kulturnavet. Därför finns ett lösenord på hemsidans
flik ”Medlemssida”. För att lättare synliggöra er behöver vi öppna medlemssidan och
göra den offentlig. Är det OK för dig? Meddela oss senast 30 april om du INTE vill
vara med på den öppna medlemssidan. Om du inte återkopplar tolkar vi det som att
du tycker att en öppen medlemssida är bra.

MEDLEMSFÖRMÅNER OCH MEDLEMSKORT
Vi arbetar kontinuerligt med att skaffa förmåner för medlemmarna. Redan nu är det
ett drygt 10-tal företag som gärna lämnar rabatter mot uppvisande av medlemskort i
Kulturnavet Österlen. MEDLEMSKORT BIFOGAS HÄR NEDAN!
Alla företag kommer att finnas listade på vår hemsida under fliken ”Vänner”. Vi uppdaterar ständigt med nya företag. Glöm inte att titta efter när du behöver något – allt
från ramar till datorsupport eller affischer. Företagen har också fått dekaler med vår
logga, kika efter den!

SIST, MEN INTE MINST
Vill vi gratulera medlemmen Görhan Hellström till lanseringen av hans nya bok
Österlens konsthistoria och för det fina reportaget i Österlenmagasinet.
Länk till reportaget.
Ha en trevlig helg alla!
Anna-Carin & Susan
Medlemskort att klippa ut, vika och ev laminera!

