
NYHETSBREV 3 
 

APRIL 2022

GEMENSAM DISTRIBUTION AV TRYCKSAKER – PILOT I JUNI
Ett projekt som vi länge arbetat för är ett system för samdistribution av trycksaker 
för medlemmarna under sommaren. Nu ska vi göra ett försök. I början/mitten av juni 
kommer en av våra medlemmar att köra en provrunda till ca 40 olika platser. Vi får då 
veta hur lång tid det tar, vad som fungerar och hur man ska lägga upp upphämtning 
och distribution på bästa sätt. Vi kommer att gå ut med detaljerad information om hur 
det går till inom kort. Denna pilotomgång kommer att vara kostnadsfri. Anmäl gärna 
intresse till info@kulturnavetosterlen.se redan nu.

 SKILLINGE TEATERS INFORMATIONSTIDNING
 I år har Skillinge Teater tagit ett strålande initiativ genom att 
själva producera en tidning med både redaktionell text och 
annonser för kulturlivet på Österlen. Den distribueras av Skil-  
 linge Teater själva, men även den kommer vi så klart, att ha med

  i Kulturnavets pilot. 

SPECIALISTKOMPETENSER FÖR KULTURNAVET ÖSTERLEN
Kulturnavet Österlen arbetar för att knyta till sig kompetenta personer/organisationer 
som kan vara till nytta för våra medlemmar. I vissa fall mot ersättning, i vissa fall pro 
bono. Ni vet väl att vi redan har en jurist knuten till oss? Nu har vi också fått kontakt 
med en utmärkt redovisningskonsult! Ni som vill ha kontakt med henne, eller med vår 
jurist, kontakta oss på Kulturnavet, info@kulturnavetosterlen.se så kopplar vi ihop er 
med varandra.

VILL DU MÖTA ANDRA INOM JUST DIN PROFESSION? 
Vi har fått in förslag från medlemmar som frågar efter branschvisa undergrupper 
inom Kulturnavet Österlen. Vi kommer därför att ordna medlemmarna i grupper efter 
konstform på hemsidan. Då är det bara för den intresserade att kontakta kollegorna 
direkt och ordna en träff. Parallellt med det har vi initierat samarbeten med Centrum-
bildningarna, se nedan.

MUSIKCENTRUM SYD SKAPAR LOKAL NOD PÅ ÖSTERLEN
Astrid Selling från Musikcentrum Syd vill skapa en lokal nod och träffpunkt på Öster-
len. Vi har hjälpt Astrid med en lista på vilka musiker/sångare/tonsättare vi har inom 
Kulturnavet så att hon ska kunna kontakta er direkt.  
Se vidare www.musikcentrumsyd.se/kontakt

Glad påsk!
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KONSTFORUM SKÅNE
Även Konstnärscentrum Syd i Malmö har kontaktat oss. De vill skapa en ny mötes-
plats – Konstforum Skåne – som ska omfatta bildkonstnärer i hela Skåne. Intresserad? 
Se vidare www.plattform.kcsyd.se 

13 JUNI – SAVE THE DATE!
13 juni är ni inbjudna till ett seminarium om Kulturella och Kreativa Näringar – KKN 
som Kulturnavet Österlen och Europa Direkt arrangerar gemensamt i Simrishamn. Se-
minariet kommer att handla om Passionsdriven Ekonomi inom kultursektorn och om 
hur man kan samarbeta konstnärligt inom EU. Hela programmet kommer inom kort, 
men boka dagen 10.00 – 16.00. Det blir intressant!

TIPS! SPARBANKEN SKÅNES STIPENDIER
Nyinstiftade stipendier till den som är i början av sin karriär. Är du inte ung och sprud-
lande själv så kanske du har någon vän eller släkting som är. Länk till stipendiesidan:
www.sparbankenskane.se

SNART BLIR DET VÅR – OCH STORA HOTELLET ÄR PÅ GÅNG!

Vi avslutar med en bild från vårt frukost-
möte på Smakbruket i måndags. Tack 
alla som var där – vi hade en trevlig 
morgon! Clara Bolmsjö gästade oss och 
berättade om vad som händer på Stora 
Hotellet i Tomelilla. Bygglov, vatten-
läckor och annat har gjort att processen 
dragit ut på tiden. Men allt är på gång 
nu. Clara ber om tålamod och hoppas 
att kunna starta verksamheten under 
hösten.

Vi ses kanske i påskvimlet! Allt gott!

Anna-Carin & Susan

P.S. Glöm inte nästa After Work den 
13 maj på Garaget i Hammenhög.

Clara Bolmsjö från Hemma på Österlen
berättade om arbetet med Stora Hotellet.
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