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Förra året
Kulturpristagare
Förra årets kulturpristagare Ann-Sofie
Ahlberg arbetar i en
mängd olika tekniker för
att gestalta människor,
tekniker som kroki,
grafik, akvarell, skulptur
och keramik.
Hon hälsar att hon är
enormt tacksam och
stolt över att hon fick
ta emot detta ärofyllda
pris.
Kulturprispengarna
har gått till att smycka
trägården ute på Hanö
med växter. Växter som
går helt i harmoni med
de skulpturer som hon
tillverkar och ställer ut
på Hanö.
Glöm inte att skicka in
nya nomineringar till
Kulturpriset 2016!
SV Blekinge tillhanda
senast den 31 december,
på adressen:
SV Blekinge
Märkes: Förslag till
mottagare av Kulturpris,
Ronnebygatan 9,
371 32 Karlskrona

Nyheter för alla cirkelledare!

Skicka in eller
maila till:

Vill du bli distanscirkelledare? SV Blekinge erbjuder
alla cirkelledare att lägga upp sin cirkel på distans
genom vår plattform Flexosfären. Det ger dig
möjligheten att nå deltagare från hela Sverige om så
önskas. Ni blir oberoende av tid och plats, ett
flexiblare sätt att utvecklas!

SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60

Vill du prova på E-listor? Vi kan nu erbjuda alla cirkelledare elektroniska cirkellistor istället för de traditionella listorna utskrivna på papper. För de som
är vana vid datorn sparar det både tid och dessutom
hjälper vi till att förbättra miljön.
Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge och
klicka dig fram till ”Bli cirkelledare” eller kontakta,
benny.jonasson@sv.se, för mer information om
dessa nyheter!

Nu grönskar det på Kulturcentrum
Sångkören Decibellerna i Ronneby hade den fjärde
maj sin vårkonsert på Kulturcentrum. Vårens många
övningar i studiecirkelform och timmar hade denna
konsert som mål. Repertoaren ska också till viss del
återanvändas med en konsert i samarbete med Ale
Möller i höst. Vårsångerna och folkmusiken varvades med allsången.
Publiken fick också några
tipsfrågor att svara på.
Fyra snäckor, en stråkkvartett från Snäckebackskolan medverkade med
både egna nummer och
tillsammans med kören.
Stråkkvartetten framförde
bl a Hey Jude, Music of the
Night och Nocturne.

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

E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Övriga kontor:
Karlskrona:
Ronnebygatan 9,
Tel: 0455-70 73 70
Ronneby:
Kungsgatan 9,
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33,
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
Norra Bryggerigatan 1
Tel: 0456-122 00
Växel: 0771-210 400

E-mail:
blekinge@sv.se
OBS! Redaktionen
ansvarar inte för
eventuella felstavningar, textinnehåll och
grammatiska fel då
stora delar av materialet
som används är inskickat
till oss.
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SV Blekinge
Kulturpris 2015
Ett stort grattis till
”Kultur i byarna”
och deras representant Tommy
Kalmteg för tilldelningen av SV
Blekinges kulturpris
för goda verksamhetsinsatser under
2014!
Bräkne-Hoby
Trädgårdsförening firar
20-års jubileum
Många grattis önskar vi
på SV Blekinge!
Förutom detta har
Föreningen under året
haft flera aktiviteter bl.a.
trädgårdsvandringar och
besök hos plantskolor
samt många andra aktiviteter, såsom exempelvis smyckestillverkning.

I år kommer den hållas på torget i Olofström
lördagen den 5 september mellan klockan
10:00-13:00.
Information till alla utställare/cirkelledare kommer
inom kort!
Preliminärt program:
- Trumbolaget
- Lokal musik från SV
- Uppvisning av Flamenco, Hiphop, Breakdans, Rap
- Ansiktsmålning
- Tai Chi/Qi gong
- Keramik
- Trädgård
- Graffitti

Ny förening hos
SV Blekinge!
Fr.o.m. våren 2015 är
Kultur Knytpunkten ny
medlemsorganisation
hos SV Blekinge.
Föreningens syfte är att
med hjälp av bl.a. sång,
dans och konst integrera
olika kulturer runtom i
Blekinge. Knytpunkten
har redan varit väldigt
aktiv och ordnat
Kulturfestival, Kulturaftnar från olika
ländes traditioner och
mycket mer. Alla deras
aktiviteter går att läsa
om på deras Facebooksida ”Kultur Knytpunkten Karlshamn”.
SV Blekinge hälsar dem
välkomna!

Ny grafisk profil!
SV har fått ny grafisk profil och från och med nu gäller teckensnitten Georgia och Verdana samt endast
den vita och svarta loggan (stående eller liggande).
Cirklarna är borttagna och ersatta av prickar i tre
olika färger, samt användandet av gröna plattor med
vit text kommer att bli vanligt förekommande.
Vårt ledord kommer att vara - Plats för nytänkande!

Georgia
Verdana

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

Låt din
kreativitet flöda!
Till Louise Ortmalms
keramiksal och Ateljé
Rafi på Rådhusgatan i
Karlshamn kan du
komma och vara
kreativ med med både
keramik och målning.

