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Hej alla medlemmar!
Det är mycket nu för oss alla. Våren är en tid av knoppning, blommor och fågelsång 
– och en väldig massa jobb! Det här nyhetsbrevet blir en ”kom-ihåg-lista” för alla er 
som är lika glömska som vi ☺
 
GEMENSAM TRYCKSAKSDISTRIBUTION 
– SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 JUNI! 
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet gör vi ett experiment med gemensam trycksaks-
distribution den 14-15 juni till ca 50 olika platser. Du som vill vara med – lämna dina 
trycksaker på Turistbyrån i Ystad eller Turistbyrån i Simrishamn den 9-10 juni. Anmäl 
ditt deltagande till info@kulturnavetosterlen.se senast 1 juni så att vi vet ungefär hur 
många som vill vara med. För mer detaljerad information tryck här: 
https://www.kulturnavetosterlen.se/2022/05/08/distribution-av-trycksaker-pilot/

KONFERENS FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR  
13 JUNI – SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 JUNI!
Passionsdriven Ekonomi och europeiska kontakter – det är vad dagen handlar om. 
Det blir en intressant för dig som vill få en tydlig modell av vad det betyder att vara 
företagare samtidigt som din kreativitet och skaparkraft är kompassen. Se hela pro-
grammet och anmäl dig här: europadirektsydskane.se/kulturkonferens. 
Konferensen är kostnadsfri, lunch och kaffe ingår.

MEDLEMSFRUKOST 22 JUNI
Välkommen på frukostmöte den 22 juni kl. 9.00 på Kiviks Café,  
Killebacken 3, Kivik. 
 

Dafvid Hermansson från Kiviks Museum kommer att berätta om ett sam-
arbetsprojekt som i år fått utvecklingsstöd från Region Skåne. Detta för 
att Kiviks Museum ska fortsätta och utveckla sitt arbete som en kreativ 
mötesplats för Österlen och Skåne.

Har du något annat du vill berätta? Kontakta oss eller prata direkt på 
mötet! Som vanligt – ingen föranmälan behövs och var och en köper sin  

	 											egen	fika/frukost.

SOMMARFEST 29 JUNI
Under juli och augusti kommer vi på Kulturnavet att låta er njuta av sommaren eller 
bara jobba i fred. Men innan dess ska vi ha en Sommarfest den 29 juni! Är det någon 
som gärna vill vara värd för festen? Någon av er medlemmar som har en bra lokal 
som vi kan samlas i? Hör av er till oss på info@kulturnavetosterlen.se 
Ni andra – spara den 29 juni i era kalendrar så att vi blir riktigt många!

Anna-Carin & Susan
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