-festivalen 18-26 september
Instruktioner för dig som deltar digitalt
OST & BILPROVNING BÖRJESSONS BIL 23/9 18:30-20:00
OSTPROVNING:
Vill du vara med i vår lokala globala
ostprovningen digitalt, så kan du enkelt
köpa hem dem, prova samtidigt som oss
och dessutom chatta med vår ostexpert.
Ni hittar dem i ostdisken på Brasserie
Fridolf. Öppettider: Mån-lör 15:00-18:00
Du behöver ca 50-75 g /person samt några
goda kex och tex. fikonmarmelad.
Chevré - Framtida bruk
Vit Caprin - Framtida Bruk
St Agyr
- Frankrike
Comté
- Frankrike
Läs mer om mejeriet och gården
Framtida bruk i Svängsta på:
www.framtidabruk.se

KVÄLLENS KONSTNÄR - hur går det till?
Signar N Bengtson
Väletablerade och namnkunniga Signar
målar en tavla live i studion som kan bli din!
Vill du ha den lägger du helt enkelt ett bud i
chatten. Du kan själv se om det kommer fl er
och högre bud, då kan du lägga ett nytt
bud.
I slutet av programmet kollar vi vem som
har högst bud och därmed också blir ägare
till tavlan. Pengarna går oavkortat direkt till
konstnären.
Läs mer om Signar och hans konst på:
signarbengtson.se

Var med och stärk den lokala handeln!
Kvällens erbjudande: KARL OSKAR & KRISTINA
Erbjudandet gäller 7 dagar från sändning och bara den som deltar live eller sitter med som
gäst i studion. Mer info kommer under själva sändningen.

REKORINGEN
Samtidigt som vi livestreamar har Rekoringen Karlshamn utlämning av gårdsprodukter
utanför vår studio. Det vi har i vår meny denna kväll kommer direkt härifrån. Har du inte
testat Rekoringen än är det hög tid! Lokalproducerade produkter av högsta kvalitet
levererade direkt till dig från producenten. Du handlar via deras facebooksida, betalar via
swisch och hämtar dina varor på utlämningsstället.
Rekoringen fi nns över hela Sverige så kolla på FB vart närmaste rekoring fi nns där du bor.

