1 (2)

Rapport
Datum
2019-05-03

KFN Dnr. 2019/20
Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport för april 2019

Goalball-landslags - och politikermatchen lördagen 30 mars. För att ge evenemanget en ytterligare dimension
bjöd vi in en slagverksgrupp att medverka vid öppningsceremonin. Det kändes i hela kroppen! Landslaget var
mycket glada och nöjda med sin träningshelg i sin hemmaarena Söderslättshallen.
Jag hade det hedervärda uppdraget att få vara jurymedlem i kulturprojektet Poesi för en hållbar framtid som
var del av en väldigt lyckad poesifestival, så nu blickar vi framåt mot Trelleborgs poesifestival 2020! På
poesifestivalen bidrog vi med all teknik och en stor och ljudlig gong-gong! https://sustainablepoetry.se
Planering och teknik ordnade vi till ett flertal evenemang, bland
annat invigning av Skegrie fritidsgård och isshowen med
konståkningsklubben i ishallen, och förstås Valborg på tre platser –
Dalabadet, Stadsparken och Trelleborgen fick teknik/ljud och
eldvakter från kultur- och evenemangsenheten.
(klicka på bilden för mer info)

Maj kommer att bli hektiskt! ÅTTA
evenemang i Stadsparken på två veckor, bland annat femårsparad, körkonsert,
storband från Norrland, internationell kulturdag och nationaldagsfirande.
Sommar i stadsparken – alla måndagar hela sommaren har vi lyckats fylla med
musik från många olika genrer! Femton måndagskonserter och utöver det
ytterligare cirka femton andra arrangemang kommer att ske i stadsparken i år.
Så visst händer det saker i Trelleborg!
En inventering av idrottshallarnas
tekniska utrustning görs för att kunna
planera för uppdateringar, service och
reparationer.
Reklam om sin verksamhet kommer här från en av våra många
bidragsmottagande föreningar; konstföreningen Öppna Sinnen som
fick 4000 kr för sin påskutställning.
Palmsläpp den 18 maj är det ett samarrangemang i Trelleborg där
våra palmer står i centrum. Tillsammans med citysamverkan pågår
intensiva förberedelser för bland annat detta evenemang där vi också
ska hedra Mattias Nilsson som tog hem tre medaljer i Paralympics.
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Redan nu kan jag berätta att vi kommer att få besök av Malmö Opera
och Rickard Söderberg i oktober, håll ögonen öppna för mer info!

Parken har nu också fått en skärm där besökarna kan se alla kommunens evenemang. Därmed har alla
institutioner i kultur- och fritidsförvaltningen var sin evenemangs-skärm. Skärmarna har satts upp av vår egen
personal.
Kultur i äldreomsorgen i Trelleborg har haft två evenemang i vår. Både Elvis Presley och Laif Carr har varit på
alla våra äldreboenden redan!
Den 18 juni ska jag hålla ett föredrag på
Kommunförbundet Skånes konferens angående kultur i
äldreomsorgen. https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/kultur-i-aldreomsorgen/
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter
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