
NYHETSBREV 2 
 

MARS 2022

Kulturnavet Österlen öppnar 
för ukrainska kulturskapare
Inspirerade av den tyska organisationen GTA – Green Room for Artists, 
föreslår projektkoordinatorerna Anna-Carin och Susan att Kulturnavet 
Österlen ska ta emot ukrainska konst- och kulturskapare som kommer till 

Sverige. Frågan diskuterades på After Work i Ystad och de närvarande tyckte att det var 
en bra idé. De nyanlända kulturskaparna får då tillgång till ett stort nätverk av kolleger 
och en ingång till kulturlivet i sydöstra Skåne. Alla som har idéer om hur vi bäst kan 
arbeta med frågan är välkomna att kontakta oss på info@kulturnavetosterlen.se
  

GTA – Green Room for Artists, hittar ni på Facebook om ni vill se vad de gör i Tyskland.

Vi stärker unikt hantverk på Österlen med en logga:
Närskapat Österlen
Det kom ett förslag från några av er medlemmar: På Österlen finns ett stort antal ”Life-
style”-butiker som säljer vackert konsthantverk, möbler och keramik. Mycket av det är 
dock tillverkat någon annanstans. Vore det inte bra om vi hade en gemensam logotyp 
för det som faktiskt skapas här? 

Vi tog fram några olika förslag på logotyp som visades upp på vår senaste After Work. 
Efter feedback från deltagarna på AWn blev resultatet detta! Vi kommer snarast att läg-
ga upp loggan i olika versioner på vår hemsida. Du kan skriva ut och göra klistermär-
ken, trycka upp som affisch att sätta i fönstret eller på dörren, ha på din hemsida eller 
facebook m m. Håll utkik på hemsidan!

Närskapat Österlen visar att det ni säljer/ställer ut inte bara går att köpa 
på Österlen – utan att det faktiskt är tillverkat här!

Restaurang Allé i Svinaberga söker samarbeten
Uppskattade och välbesökta restaurang Allé i Svinaberga har bett Kulturnavet 
Österlen om hjälp. På Allé vill man gärna samarbeta med artister och kulturskapare i 
olika sammanhang. Så här skriver Eva Thuresson, ägare till Allé, själv i sin inbjudan:
”Allé på Österlen vill gärna fylla huset med musik och konst. Vad vi söker vet vi inte för 
vi vet inte vad som döljer sig på Österlen. Vi kan tänka oss förslag på konserter i vår 
festsal med fin akustik , musikquiz, musik till en grillkväll eller ett bröllop. Vi har stora 
utrymmen för att hänga konst  i – festsalen eller i vårt nybyggda gårdshotell. Ta gärna 
en titt på vår hemsida så kan ni i den se vad vi gör idag –  men vi är öppna för idéer 
från er.”   
 

Kontakta antingen Allé direkt via mail alle@alle.se  eller Kulturnavet Österlen på
info@kulturnavetosterlen.se så förmedlar vi kontakten med Allé.

mailto:alle%40alle.se?subject=
mailto:info%40kulturnavetosterlen.se?subject=


Vad är Passionsdriven Ekonomi?
Varför är det svårt att se sig själv som en ”business”, en affärsrörelse, när man är 
kulturskapare? Förmodligen för att den konstnärliga affärslogiken är annorlunda än 
den marknadsanpassade affärslogiken. Någon som funderat mycket över frågan är 
konstnären Linda Nordfors. Hon har myntat begreppet Passionsdriven Ekonomi, en 
modell som utgår ifrån drivkrafterna i skapandet snarare än drivkraften att ständigt 
öka vinsten.
 

Gå in på www.punks.se och klicka på Passionsdriven Ekonomi,  
förklarad på 12 minuter.

Om ni vill delta i en diskussion kring ämnet online så går det bra att anmäla sig
följande datum: 22/3 2022 + 28/4 2022 + 24/5 2022 Tid: 14:00 - 15:00
Öppet samtal. Kostnadsfritt. Föranmälan obligatorisk.

Rekommenderas varmt!

Nästa gång vi träffas…..
……. blir det frukost den 11 april kl. 9.00 – 11.00. Plats meddelas i särskild inbjudan.

Bifogat medlemskort för 2022. Klipp ut och klistra ihop. Kolla på vår hemsida vilka 
företag som ger rabatter!

Allt gott!

Anna-Carin & Susan
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