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SV har flyttat till
nya fräscha lokaler i Karlshamn,
Sölvesborg och
Karlskronakontoret har utökat
med en helt ny
konferenslokal!

Ordförande i SV Blekinge,
Jesper Rehn, inviger
Sölvesborg.

Våra adresser är
numera:
KarlskronaRonnebygatan 9
Karlshamn Drottninggatan 84
Olofström Bredgatan 33
Ronneby Kungsgatan 9
Sölvesborg N:a Bryggerigatan 1

Manda och Maria spelade
på invigningarna.

Annie Gylling förra årets
kulturpristagare

För ett tag sedan kontakta vi på SV Blekinge
Annie Gylling, teaterpedagogen, som blev SV Blekinges första ”Kulturpristagare 2013”. Vi ville veta
vad som hände efter det att hon fått priset?
Läs nedan om Annies tankar och funderingar
kring detta.
– I somras var jag bland annat i Prag, säger
Annie och en liten tanke som slog mig, när jag
var där, var att jag skulle ta en liten pott av prispengarna, till att lära mig mer om dockteater och
sk. ”svart teater”.
Jag har också funderat över om det finns något
annat som kan vara inspirerande och som ligger
i teaterns tecken, t.ex. att åka till Kina och gå på
Pekingopera eller kanske till och med åka till
Indien och besöka Bollywood och lära mig mer
om forumteater. Jag befinner mig fortfarande i ett
tankestadium, men jag hoppas att inom en snar
framtid har bestämt mig för vad jag ska göra för
prispengarna.
– Det var jätteroligt att höra av er och återigen
ett stort tack för den stora äran att få bli tilldelad
detta fina pris! Det värmde något oerhört och
gjorde mig mycket glad! Vi på SV Blekinge följer
med spänning hennes fortsatta verksamhet och
hoppas på att få återkomma till Annie när hon
bestämt sig vad hon ska göra med priset hon
fick. Vi på SV Blekinge önskar henne Lycka till i
framtiden!

November 2013
Nu är det dags igen
att nominera till
SV:s Kulturpris 2014!
Känner du till någon
eller några i en grupp
som visat förmåga och
varit nyskapande inom
det kulturella området?
Skicka då in ditt
förslag med en skriftlig
motivering.
Glöm inte att med
förslaget skicka kontaktuppgifter till den
nominerade.
Nomineringen kan
göras av alla i Blekinge.
Priset består av en
penninggåva och ett
konsthantverk till ett
värde av ca 15 000 kr.
Nomineringen skall
vara oss tillhanda senast den 31 december
på följande adress:
SV Blekinge
Märkes: Förslag till
mottagare av Kulturpris, Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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Ny medarbetare på
SV i Blekinge
Vi hälsar vår nya projektledare Rachid
Merzi för UNITY-projektet välkommen till
oss på SV Blekinge.
Rachid kommer att
arbeta med områdena
”Hip Hop” och
”Breakdance” och med
konstarten ”Grafittimålning”.

Konstnären Bob
Matson ställer ut i
SV:s Lokaler
Under december
månad kommer
Bob Matson och
hans målarkurser
från Strandgården
att ställa ut tavlor i
SV:s lokaler i
Karlskrona.

Fotoklubben och
dess filmsektion har
gjort dokumentärfilm
Besök http://www.
blekingetv.se och titta
på tre stycken dokumentärfilmer som
Fotoklubben i
Karlshamn och deras
filmsektion har varit
med att producera.
”Hur skrotdelar kunde restaureras till en
T-Ford från 1926” ,
” På tur med Lunkentuss” och ”Sista smeden på Smedjebacken”
Trevliga och intressanta inslag att titta
på i höstmörkret.

Psykiatriveckan i
Blekinge har återigen genomförts
I samarbete med
Föreningen Attention,
Hjärnkoll, NSPH och
Kommun och
Landstingspsykiatrin
har SV återigen genomfört
”Psykiatriveckan” .
Veckan bestod av en
mix olika föreläsare
som delade med sig av
sina erfarenheter, såsom Tjipke S Schmidt,
Eva Bojner Horwitz
samt av Lotta C Persson. Emelie Trossö presenterade en scenisk

föreläsning som heter”Trädgårdshoran” och
Joakim Müllo underhöll publiken, med
workshops.
Under fredagen hölls
även ett dialogmöte
med Anders Printz
som är samordnare för
Plan- Riktade Insatser
inom Området psykisk
ohälsa (PRIO).
Veckan avslutades
med en föreläsning av
Hanna Parnén.
Under veckan så kom
det ca 300 besökande.
SV vill riktar ett speciellt tack till alla våra
samarbetspartners för
en väl genomförd vecka.

”Kejsaren från
Eppelrum” har varit
på turné genom
Blekinge
Berättelsen är en
spegling av en svensk
bondes liv och den
stora förändringen
av landsbygden och
jordbruket som skedde
under senare delen
av 1900-talet. Bakom
föreställningen stod
Katarina Persdotter
Jäder, som skrev
manuset med sin pappas liv som föreblid.
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Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Kontaktuppgifter
till övriga kontor:
SV Blekinge
Karlskrona:
Ronnebygatan 9,
Tel: 0455-70 73 70
Ronneby:
Kungsgatan 9,
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33,
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
V. Mjällbyvägen 39,
Tel: 0456-122 00
Växel: 0771-210 400
E-mail: blekinge@sv.se

SV Bladets
utgivningsdatum:
(OBS! Kommer
endast ut två gånger
per år from 2014).
Nr 1: V. 22, 26 maj - 1 juni
Deadline 16 maj
Nr2: V. 48, 24 november 30 november
Deadline 14 november

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge

