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Maj är en månad med en skön blandning av både framåtplanering av evenemang, våra kulturgarantier spikas
och många stora publika evenemang genomförs.
ÅTTA evenemang i Stadsparken på två veckor, bland annat femårsparad, körkonsert, Renhornen (storband
från Norrland), i juni kommer första sommar i stadsparkenkonsert, internationell kulturdag och
nationaldagsfirande! Dessutom uppmärksammade Citysamverkan och Trelleborgs kommun att det är 35 år
sedan som de första palmerna kom till staden och att de numera drygt 100 palmerna
släpps ut från växthuset. PALMSLÄPP. Det blev ett uppskattat evenemang med kort
historisk tillbakablick, intervjuer med viktiga lokala ”Palmare”, livemusik, modevisning,
försäljning av hantverk och lokala smaker, dansuppvisning och utdelning av
utmärkelser. Samtidigt uppmärksammades BLÅSMUSIKENS DAG genom att
Trelleborgs Musikkår och Söderslätts Musikkår medverkade med ”Kuststadens
marschorkester” – ett samarbetsprojekt finansierat av arrangörsbidrag från nämnden!
Vi passade också på att hedra vår senaste olympiamedaljör Mattias Nilsson som tog
hem tre medaljer i Paralympics. Ett mycket lyckat arrangemang med minst tusen besökare i samarbete med
föreningar och företag.
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!
För att underlätta för våra föreningar bygger vi just nu fyra egna små stugor som vi kan använda och
föreningar kan hyra till evenemang. Med egna duktiga medarbetare löser vi även detta behovet. Se här hur
den första stugan byggs. Stugorna är små och lätta att transportera till önskad plats inom kommunen.

Kultur i äldreomsorgen i Trelleborg har haft två evenemang i vår. Både Lommas egen Elvis Presley och
riksspelemannen Laif Carr har varit på alla våra
äldreboenden redan!
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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
#StolthetOchGlädje
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