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MEDLEMSFRUKOST 22 JUNI
Vi träffas på Kiviks Café, Killebacken 3 i Kivik. Dafvid Hermansson från Kiviks Museum 
inleder med att berätta om ett projekt där Kiviks Museum, i samarbete med flera an-
dra nationella och internationella aktörer, utvecklar en kreativ mötesplats för Österlen 
och Skåne. Projektet har fått utvecklingsstöd av Region Skåne. Efter det pratar vi med 
varandra om livet, eller konsten, den förestående sommaren, eller vad som helst som 
intresserar oss. Som vanligt – alla köper sin egen fika och ingen föranmälan behövs.

SÄSONGENS SISTA AFTER WORK 29 JUNI
Vi sparar den tidigare annonserade festen till i höst och förvandlar den till en After 
Work. Vi träffas kl. 17.00 – 19.00 på Branterögen, Östersjögatan 93 i Brantevik. Ta 
något att dricka och koppla av ett par timmar innan sommaren bryter in på allvar. 
Den här gången har vi inget tema, men är det något särskilt ni vill prata om så skicka 
gärna tips till oss! Ingen föranmälan den här gången heller.

BEHÖVER NI EN ERFAREN 
KULTURPRODUCENT UTAN KOSTNAD?
Vi har fått en förfrågan från Nathalie Dispagne Gunnarsson, som just nu genomför 
den sista delen av sin MBA på Cultural Engineering and Management på ICART i 
Paris. Nu är hon hemma i Sverige och behöver en praktikplats som avslutning på sin 
utbildning. Intresserad? Kontakta Nathalie på epost: nathalie.dispagne@gmail.com

 

SOMMARPAUS
Från 1 juli tar Kulturnavet Österlen en 
sommarpaus fram till början av sep-
tember. Vi vet att ni alla har en hektisk 
tid framför er med egna verksamhe-
ter, turister och besökande, men om 
ni har möjlighet, passa på att besöka 
varandra! Det pågår fantastiska kul-
turhändelser överallt i vårt sydöstra 
hörn – hela sommaren!

 

Sist, men inte minst…
…vill vi gratulera våra medlemmar Marianne Ekholm Gunve och Ninni Ahlsell.  
Marianne har just kommit ut med en ny bok och Ninni har öppnat en nygammal affär. 
Båda har fått helsidor i Österlenmagasinet.

Vi önskar alla en magisk sommar!

Anna-Carin & Susan

”Hav” av A. Kappel, från Tjörnedala Artwalk 2020
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