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

DET HÄR VAR STARTEN 
– NU GÅR VI VIDARE MED KULTURNAVET ÖSTERLEN

Nu lämnar vi hängmattan och kör igång! 
Leaderprojektet Kulturnavet Österlen ska 
slutredovisas den sista oktober. Då har vi varit 
igång i två år! Nu utvecklar vi Kulturnavet till 
en permanent verksamhet. Vi undersöker 
möjligheter, samarbeten och organisations-
former. Första steget är att bilda en ideell 
förening för själva nätverket. Se nedan.

ERA SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA!
I samband med slutredovisningen kommer vi att sammanställa en rapport med er-
farenheter från de gångna två åren. För att bilden ska bli så rättvisande som möjligt 
– och framför allt för vårt fortsatta arbete – behöver vi våra medlemmars synpunkter. 
Ett frågeformulär kommer inom kort att skickas ut till er alla. Hjälp oss genom att 
svara på frågorna så snart som möjligt – varje åsikt är viktig! Håll utkik i mejlkorgen 
under nästa vecka!

KULTURFRUKOST I SIMRISHAMN
Vi fortsätter med frukostträffar och After Work. Näst på tur står Kulturfrukost på café 
Kagan i Simrishamn 27 september kl 10-12,  i samarbete med Simrishamns kommun. 
Som vanligt behövs ingen föranmälan och alla betalar sin fika själva. Välkomna!

SAVE THE DATE – Årsmöte i Ideella Föreningen  
Kulturnavet Österlen 14 november

Vi bildar nu en ideell förening inom ramen för Kulturna-
vet Österlen. En interimsstyrelse ska tillsättas och fören-
ingen ska ha sitt första årsmöte den 14 november. Sätt 
ett kryss i kalendern! Tid och plats meddelas senare.

Ideell förening

NÄTVERKET



KONFERENSEN MED EUROPA DIREKT
Konferensen kring kulturella och kreativa näringar som planerades i juni, men tyvärr 
fick flyttas fram pga sjukdom, kommer att få ett nytt datum senare i höst.

FLER TIPS: 

SKILLINGE TEATER – PLATSER KVAR!
Skillinge Teater arrangerar två intressanta workshops på temat ljudkonst 
– 7 och 8 september. Det finns några enstaka platser kvar. Först till kvarn gäller. 

https://www.skillingeteater.se/kulturevents/workshop_digitalt_gransland/

https://www.skillingeteater.se/kulturevents/workshop2-3d-skillinge-teater/

IRO – INTERNATIONAL 
RESOURCES OFFICE 
– seminarier om internationella stöd

Vi vill tipsa om tre webinarie-tillfällen som IRO 
arrangerar, där de berättar om internationella 
stöd för kultursektorn.

Webbinarieserie – internationella stöd för 
kultursektorn 
– International Resource Office (IRO) (teh.net)
 

Allt gott!
Anna-Carin & Susan
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