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KONFERENS OM KULTURELLA OCH KREATIVA  
NÄRINGAR 13 JUNI – ANMÄL ER!

Europa Direkt och Kulturnavet Österlen  
arrangerar gemensamt en konferens om  
kulturella och kreativa näringar – KKN. 

Vi har fått hit vår önskeföreläsare Linda Nord-
fors som kommer att prata om Den Passions-
drivna Ekonomin. Kostnadsfritt.  
 

Lunch och fika ingår. Mer info och anmälan: 
europadirektsydskane.se/kulturkonferens

DISTRIBUTION AV TRYCKSAKER 
- PILOT – ANMÄL ER!
Äntligen! Nu har vi satt datum! 9 – 10 juni blir 
det inlämning, 14 – 15 juni blir det distribu-
tion. Det blir en testomgång, en pilot, på hur 
vi bäst kan organisera oss gemensamt. Är du 
intresserad?
Läs mer här: Distribution av trycksaker

Arbetar du med en verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn i Sydöstra Skåne? 
Har du frågor och funderingar kring möjlig EU-finansiering? Söker du samarbetspartners, 
kanske utanför Sveriges gränser? Då är denna konferens något för dig! Vi bjuder på lunch, 
fika och mingel.

NÄR? 13/6 Kl. 10-16.00 - för detaljerat program se länk nedan
VAR? Skeppet, Marint Center, i Simrishamn
HUR? Anmäl dig på europadirektsydskane.se/kulturkonferens

Föreläsning ”Den passionsdrivna ekonomin”, Linda Nordfors
Har du svårt att se dig själv som företagare, trots att du är det? Känner du dig främmande när 
man diskuterar företagsutveckling? Då är du förmodligen en del av Den Passionsdrivna Eko-
nomin. Linda Nordfors ger insikt i ett alternativt sätt att tänka på lönsamhet.
 
Workshops x2
WS1: I denna inspirerande workshop får grupper inom KKN hjälpas åt att komma på lösningar 
till verkliga utmaningar. WS2: I denna workshop får du praktisk kunskap i att skapa ett projekt 
med EU-finansiering.

Presentation om EU-finansiering, Annika Strömberg från Kreativa Europa 
”Kreativa Europa” är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Under denna 
presentation kommer du att få veta mer om aktuella utlysningar. Det blir även tips till svenska 
aktörer som vill ansöka och samverka internationellt samt inspirerande exempel. 

Presentation om EU-finansiering, International Resource Office (IRO), Hanna Olsson
IRO är en regional satsning som ger skånska kulturaktörer stöd. Under denna presentation 
kommer du att få tips och rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.
  
Konferensen arrangeras av Europa Direkt Sydskåne tillsammans med Kulturnavet Österlen. 

VARMT VÄLKOMMEN!

europadirektsydskane.se
ditteu.se (unga och lärare)

       facebook.com/europadirekt

       instagram.com/edsskane

Europa Direkt Sydskåne på Youtube

EUROPA DIREKT
Sydskåne

 SYDÖSTRA SKÅNES EU-KONFERENS 
FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

WORK- 

SHOPS

NÄTVERKA

EU- FINANSERING

SAVE THE DATE! 
13/6

SIMRISHAMN

AFTER WORK FREDAG  
DEN 13 MAJ – KOM!
Om ni vågar er på en aktivitet fredag den  
13:e så välkomna till Garaget i Hammenhög 
kl. 17.00 – 19.00. Det finns kaffe, thé, alkoholfri 
öl och läsk, samt tilltugg att köpa. Den som 
vill ha något starkare är välkommen att ta med 
eget. Ingen föranmälan behövs. 

Vi önskar alla en fortsatt härlig maj!
Susan & Anna-Carin

http://europadirektsydskane.se/kulturkonferens
https://www.kulturnavetosterlen.se/2022/05/08/distribution-av-trycksaker-pilot/

