Nyhetsbrev, mars, 2019

Runt knuten #1
Det här är det första numret av nyhetsbrevet Runt knuten, ett utskick till
dig som på ett eller annat sätt gillar Eksjö. Kanske jobbar du inom
besöksnäringen eller driver eget företag? Kanske är du engagerad i en av
alla föreningar? Eller så är du en helt vanlig Eksjöbo som vill hålla koll på vad
som händer. Oavsett vem du är har du förhoppningsvis nytta av det här
brevet som kommer landa i din mailbox fyra gånger om året.

Vad som händer runt knuten håller du enklast koll på genom att besöka
www.visiteksjo.se. På webbplatsen samlas evenemang, upplevelser och tips
om det mesta som har med platsen Eksjö att göra.

Om du anordnar evenemang (för allmänheten) kan du få information
publicerad på visiteksjo.se helt gratis! Använd det här formuläret. En välfylld
kalender skapar attraktion – en attraktion som är viktig för att männsikor ska
välja att flytta till, bo och verka i Eksjö!

Aktuellt

Värdskapsdagen
DEN 3 APRIL klockan 1620 på Eksjö Stadshotell. En inspirationsdag för
dig som är företagare inom turism, handel och besöksnäring. Under dagen
gästas vi av bland annat Destination Vemdalen – Att nå framgång i
värdskap och ge besökaren det lilla extra och Livrustkammaren – ”Är det ni
som är så roliga på Facebook?”. Anmälan senast 25 mars till
jennie.heimdal@eksjo.se.

Save the date!
BESÖKSNÄRINGSKVÄLL på Eksjö camping den 9 maj. Boka in kvällen i
din kalender redan nu! Inbjudan skickas ut till dig som är företagare inom
turism, handel och besöksnäring senare.

Evenemang

Jobbmässa med inslag av mentala superkrafter
EVENEMANG Jobb och utbildningsmässan 2019 anordnas onsdagen den
20 mars i Olsbergs Arena i Eksjö. Mässan är gratis för alla besökare och
har öppet mellan klockan 13.00 och 19.00. Föreläser på mässan gör Henrik
Fexeus på temat "Mentala superkrafter – Bootcamp för din hjärna" Läs
mer...

Musikcaféserien i Olsbergs Arena
EVENEMANG Serenadensemblen från Jönköpings Sinfonietta gästar
musikcaféserien i Olsbergs Arena, som nu kommit till näst sista
föreställningen för den här omgången. Biljetter säljs vid entrén innan
konserten. Läs mer...

Eksjö International Tattoo tillbaka 2020
EVENEMANG Det var med glädje som den ideella föreningen Eksjö
International Tattoo meddelade att Eksjö International Tattoo kommer att
genomföras den 68 augusti 2020. Läs mer...

Smått & gott
Valborgsmässoafton firas på ett speciellt sätt i Eksjö. I Vårspelet, eller
Ryttarspelet, som det i folkmun kallas, utkämpas en strid mellan vår och
vintergreven. Kampen står om vårprinsessan. Sjöängen, 30 april, 18.00.

Eksjö museum har då och då vernissage för sina konstutställningar.
Vernissagen är startskottet för själva utställningen och är öppen för alla som
är intresserade. Ofta deltar konstnären själv. Näst ut är Curiositas, En
samling av objekt som gestaltats från tankar och upplevelser i och strax
utanför ett huvud. Eksjö museum, 23 mars, 13.00.

Mellostjärnorna John Lundvik och Arvingarna tillsammans med massa
andra härliga artister ger sig ut på turné i sommar! Den 5 juli kommer
Diggiloo till Eksjö. Köp biljett på diggiloo.com eller på Eksjö Tourist Center.

Kontakt
Eksjö Tourist Center
Österlånggatan 31, Eksjö
0381361 70 | turism@eksjo.se
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