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NYHETSBREV 
Tack för att du anmält intresse för nyhetsbrev från föreningen Röda Kvarn Kultur. 
Vi firar nu ett år som förening! Det låter inte mycket, men vi har verkligen haft en 
flygande start med över 50 evenemang under 2022. Inte illa för en nykomling.  
Ni, publiken, är trogna och kommer i allt stridare ström, mer än vi vågade hoppas på. 
Även artister har upptäckt oss och vi får in fler och fler förfrågningar direkt från artister 
och agenter. Det verkar som om vi redan har lyckats etablera oss som en intressant scen i 
Hälsingland. Vilken drömstart! 
Genom stöd från bl.a. Ljusdals kommun, Kultur Gävleborg, Kulturrådet och studie-
förbundet Bilda kan vi nu erbjuda fler föreställningar och konserter till rimliga priser.  
Vi; ett gäng glada entusiaster, jobbar nu på att växa i rollen som Arrangör. Vårt mål är 
bland annat att fortsätta fylla den unika lokalen och dess scen med alla möjliga kultur-
evenemang i olika uttryck och former. Former och uttryck som ni i publiken kan gilla. 
Kom gärna till oss med nya tips! Vad skulle du vilja se? 
Vår tanke är att bjuda på ett brett utbud, inom olika genrer. Mångfald är ett ledord när vi 
väljer. Man ska känna sig trygg med att det bjuds något bra, även om det är en genre som 
man kanske inte är så bekant med. Till det lägger vi då och då in artister som drar större 
publik, även om det då kan bli lite ”trångt och hemtrevligt”. 
Att kunna komplettera evenemangen med mat och dryck, genom restaurangen Röda 
Kvarn Kök & Salong, har blivit en riktig lyckträff. 
Vi samarbetar även med andra kulturföreningar, såsom Ljusdals Riksteaterförening, 
Musik i Ljusdal m.fl. 

Så tack för ditt intresse för Röda Kvarn Kultur. 
  
Följ vårt utbud på hemsidan, i sociala medier, affischer, Kulturfönstret på Coop, 
kommunens evenemangskalender, programblad på Röda Kvarn m.fl. ställen. 

På hemsidan kan du nu enklare boka bord/plats, under Boka bord/plats.  
Bli medlem, då stödjer du vår verksamhet och får även rabatter på inträdet i många fall. 
Håll utkik efter mejl om erbjudanden, träffar och rabatter. Information om erbjudanden 
och rabatter etc. kan du även hitta på vår hemsida. Om du vill hjälpa till vid evenemang, 
så hör av dig. 
  
Till sist, det där med nyhetsbrev. Vi hade ambitionen att regelbundet skicka ut sådana. 
Men vår tid har inte räckt till för oss i styrelsen. Nyhetsbrev tar sin tid att skriva och ska 
göras med både finess och känsla. Om någon vill plocka upp den bollen och hjälpa oss 
med det vore vi mycket tacksamma. Annars får det bli som nu, någon enstaka gång.  

Vi ses! 
Styrelsen för Röda Kvarn Kultur 


