Selmas Ettlingars kulturlott
- För dig som vill stötta barns läslust och samtidigt bli en vinnare
Kulturlotten medföljer gratis vid köp av romanen ”Jag gör vad som helst” av Malin Edgren.
Boken kostar 100 kr. Boken kan bytas ut mot romanen ”Att sörja de levande” av Malin
Edgren, för samma pris.
Sammanlagt ges 200 kulturlotter ut, och säljs under perioden 15/2-30/4 2019.
Försäljning sker (så länge det finns lotter kvar) på följande vis;
-

Via beställning (om bok + lott ska skickas tillkommer 39 kr i porto) direkt till
författaren på e-post malin@malinedgren.se
Över disk på Hanssons tobak, Järnvägsgatan 1 i Karlstad
Frisersalong CHIC, Tullhusgatan 23 (Orrholmen) i Karlstad
Lördagar kl 10-13, stadsbiblioteket, våning 2 (Karlstad)
Efter direktkontakt med Hans Eriksson, tel 054-21 81 27
Andra specifika tider och platser som kommuniceras via facebook
Betalningen sker kontant eller via swish 123 544 65 13 (Ange ”Selma”)

Dragning av femton vinnande nummer sker den 10 maj och meddelas via hemsidan
www.malinedgren.se/selmas-ettlingar
Vinnare skickar in sin lott till MELitt Kultur AB, Gulsporregatan 653 45 Karlstad med
angivande av telefonnummer och adress så att vinsten kan förmedlas.

VINSTPLAN
-

Presentkort för två personer på valfri föreställning med Västanå Teater under 2019
Presentkort för två personer på valfri föreställning med Wermland Opera under 2019
Presentkort för två personer till Scalateatern i Karlstad under 2019
Två entrébiljetter till Lerin/Sandgrund under 2019
Ett konstverk från Konstfrämjandet Värmland
Signerat ex av ”Första krönikeboken : i huvudet på en biskop” av biskop Sören Dalevi
Signerat ex av ”Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur” av Lars Lerin
Signerat ex av ”Jag går där jag gick” av Bengt Berg
Signerat ex av ”Till de rara ordens försvar” av Maria Vildhjärta
Barnbokspaket från Heidruns förlag
Signerat ex av ”Husmanskonster” av Leif Mannerström
Signerat ex av ”Kockliv” av Leif Mannerström
Tre ex av ”Rimlikt – våra ord, svåra ord och fantasi” av Malin Edgren och Selmas
Ettlingar

Samtliga vinnare erbjuds dessutom möjlighet att närvara vid boklanseringen av ”Rimlikt” den
29 maj kl 18:30 på Scalateatern i Karlstad.

