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Creativa Gemenskapen
Spånehusvägen 47, 3 vån.
211 58 Malmö

040 35 24 28
info@creativagemenskapen.com
www.creativagemenskapen.com

öppettider
Måndag-Fredag: 08.30-16.30
Lördag-Söndag: 11.00-16.00

Lunch serveras Måndag-Söndag 11.00-15.00

Välkommen till Tessins väg 10 i Malmö! 
Som medlem i Creativa Gemenskapen kan du 
köpa kanelbulle och kaffe för endast 20 kronor på 
Köket by GC, mot uppvisande av medlemskort. 

lite från månaden som gick
Jonas Svensson (text) och Urszula Striner (foto) har påbörjat en reportageserie om 
några av våra anställda i Creativa Gemenskapens olika verksamheter, så håll utkik 
efter detta framöver. Vi välkomnar också vår nya medarbetare Christine Trevéus 
som tar över efter att Maja Grubelic gått vidare till annan tjänst. Green Steps har i 
samarbete med Creativa Gemenskapen haft en foodtruck på Malmöfestivalen, och 
våfflorna och juicerna ryktas ha varit väldigt smarriga. För mer info och uppdate-
ringar om vad som händer i verksamheten finns flera alternativ:
  
Webb: www.creativagemenskapen.com

Facebook: Creativa Gemenskapens kooperativ

Instagram: www.instagram.com/creativagemenskapen/

Mejl: info@creativagemenskapen.com

Telefon: 040 35 24 28

Vår nya kökschef Eva Carlberg har tagit fram en ny 
specialmeny för alla torsdagar i höst. Kvällens soppa 
med hembakt bröd, alternativt Gemenskapens Jans-
son med ägghalva och knäckebröd, inklusive ett glas 
vin/starköl/alkoholfritt för 100 kr. 

Ett glatt gäng från Kreativ Arbetsmarknad besökte Green Steps foodtruck på Malmöfestivalen.
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k 7 september 18.00: Klubb Malla med Janne Knuda
jeanette rosengren tar pulsen på janne ”knuda” knuts-
son, legendarisk basist i bandet Pågarna som kompade minst lika 
legendariska kal p. dal fram till hans bortgång 1985. Bandet 
spelar idag under namnet Pedalens Pågar och Janne Knuda är den 
enda kvarvarande ursprungliga medlemmen.

14 September 17.30: Bli den bästa cirkelledaren – oftare!
En gemensam manifestation för att visa hur viktig du som cirkel-
ledare är. Samtidigt över landet samlas cirkelledare i en gigantisk 
pedagogisk happening. Vi klurar bland annat över gruppers ut-
veckling och arbete över tid. OBS. Separat inbjudan har gått ut till 
berörda cirkelledare.

21 september 15.00: Skriva sig hel - går det?
Går det att meningsskapa och bättre förstå sin egen och andras 
livsberättelser genom att skriva om det? Skriva som terapi, går det 
och är det ens önskvärt? Arbetarförfattaren cecilia persson talar 
om självbiografiskt och dokumentärt skrivande. Persson är bosatt i 
Lund och jobbar som författare, kulturskribent och historiker. Hon 
är också kulturskribent på Mittmedia och Magasinet Opulens.

21 september 17.00-19.00: Trevligt folk! 
Kom och möt nya vänner!

24 september 16.00: Vivis kökskapell
Kom igen katten, det svänger ju! vivis kökskapell sveper in på 
Mötesplats Tuppen och spelar trad/jazz/blues med både blås och 
sång.

26 september 15.00: Kickoff Malmö Opera hösten 2017
Har ni sett musikaler som Evita, American idiot eller Kinky Boots? 
Då har ni också sett årets Malmö Operaambassadör, sara leh-
man. I årets Kickoff guidar Sara Lehman er igenom den komman-
de säsongens utbud på Malmö Opera. Det blir en fartfylld show 
med information, kuriosa, komik och massor av musik.

28 september 18.00: Puccinis Madame Butterfly
giacomo puccinis högt älskade Madame Butterfly ligger på 6:e 
plats bland världens mest spelade operor. lasse walldov berättar 
om verkets litterära bakgrund, tillkomst, fiasko och slutliga seger. 
Som vanligt kommer hans föreläsning att smyckas med vackra, 
dramatiska och unika musikexempel.

full fart i september på tuppen 
Creativa Gemenskapen och ABF Malmö erbjuder en mängd intressanta föreläsning-
ar på Mötesplats Tuppen i Malmö. Detta sker överlag på torsdagar, eftermiddagar 
och kvällar. 


