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TACK FÖR SENAST NI 
SOM VAR PÅ FESTEN!

Det var en väldigt trevlig 
fest den 19 november! 
Stort tack till alla er som 
var där och ett alldeles 
särskilt tack till Lena Ols-
son och Sanna Tomac på 
SARA – Swedish Academy 
of Realist Art för att vi fick 
vara i era magiska lokaler!

VAD VI GÖR JUST NU
Utöver att planera vårens arbete mötte vi i förra veckan näringslivs- och kulturchefer 
i Ystads, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamns kommuner, samt representant för Region 
Skåne. Frågan för dagen var hur vi gemensamt ska arbeta för kulturskaparnas villkor 
och möjliga utveckling på lång sikt. Är du intresserad av vad som diskuterades? Skriv 
till oss så berättar vi mer, info@kulturnavetosterlen.se  Vi kommer också att återkom-
ma till frågorna vid lämplig AW eller medlemsfrukost under våren.

FORTSÄTT ANVÄNDA MEDLEMSGRUPPEN PÅ FACEBOOK 
– Kulturnavet Österlen/medlemsgrupp
Vi har sett att många medlemmar använder vår interna Facebookgrupp för att be-
rätta om sina evenemang, m.m. Fortsätt gärna med det! Är du inte med i gruppen? 
Mejla medlemmen Torun Börtz så släpper hon in er! torun.bortz@gmail.com
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GRATTIS SKILLINGE TEATER OCH RIKSTOLVAN!
Våra medlemmar har prisats i olika sammanhang. Skillinge Teater har fått Ystads 
Allehandas Kulturpris och Rikstolvan har fått pris som Årets Nyföretagare 2020 i 
Simrishamns kommun. (priset delades ut först i år p.g.a. pandemin) Stort grattis till 
välförtjänta utmärkelser!

Har någon annan medlem prisats? Kontakta oss gärna om vi har missat någon.

VI BÖRJAR TÄNKA PÅ SOMMAREN
Är det någon som är intresserad av att ta ett uppdrag med att samdistribuera tryck-
saker i sommar? Vi letar efter någon som har bil, körkort och egen firma och som kan 
åta sig att åka runt med flyers, affischer, m.m. ca en gång/vecka för ett större antal 
kulturaktörer under maj – september 2022. Är du intresserad själv eller känner du 
någon som skulle vara det? Kontakta oss på info@kulturnavetosterlen.se för vidare 
samtal och offert.

FRUKOSTAR OCH AFTER WORK 
Vi tänker att vi vill träffas oftare. Är det någon av er medlemmar som vill vara värd för 
en frukost eller en After Work under våren 2022? Kontakta oss så lägger vi in det i 
kalendariet. Det behöver inte vara så storslaget, huvudsaken är att vi får ses! Diskute-
ra upplägg med oss!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Så till sist – vi tar ett juluppehåll och är tillbaka i januari. Vi önskar er alla en verkligt 
God Jul och ett Strålande Nytt År 2022!

Anna-Carin & Susan

Bea Tigerhielm och Staffan Julén, Rikstolvan. 
       Foto: Mark Nordvall Hanlon

Peder Holm och Karin Johansson Mex
med dotter, Skillinge Teater. 
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