Välkommen på Smidessymposium med Sveriges Konstsmidesförening
1-3 november 2019 på HDK Steneby
Första helgen i november tillägnas smide i allt från arkitektur till brasning på HDK Steneby i Dals
Långed. Kreativa workshops och inspirerande föreläsningar hålls i HDK Stenebys stora smedja,
frukost, lunch och gemensam middag ordnas i matsalen och till kvällen blir det trevligt samkväm i
puben vid Dalslands kanal.
Program
Fredag 1 November:
18.00 Samling i verkstaden med information och lättare kvällsfika. Arrangörerna hälsar välkomna.
Visning av filmen 7 kg järn och studentutställning.
Lördag 2 November:
8.00- 9.30 frukost i matsalen.
10.00- 11.00 Föredrag med Prof. Heiner Zimmerman i Samlingssalen, ”Thinking outside the box”,
följt av diskussion.
11.00- 12.00 Linnea Lindgren och Michael Maasing föreläser om brasning.
12.30- 14.00 Lunch i matsalen.
14.00- 17.00 Niklas Fännick har en öppen workshop om att arbeta i skrotmaterial.
14.00- 17.00 Parallell workshop, ”Från kropp till objekt, den konstnärliga processen.”
15.00 Fika i verkstaden.
17.00 Öppen smedja för alla deltagare.
19.00 Gemensam middag i matsalen.
21.00 Puben öppnar.
Söndag 3 November:
8.00- 9.30 frukost i matsalen.
10.00- 11.00 Jokum Lind Jensen håller föredrag om smide i arkitekturen.
11.00- 12.00 Tobias Birgersson har öppen workshop i att pressa former i tunnplåt.
12.00 Lunch i matsalen. Efter lunchen finns möjlighet till mera smide och att prova till exempel
brasning, alternativt en guidad tur till Not quite, en konstnärsdriven plats för verkstäder och
kreativitet, www.notquite.se

Kostnad per person för hela helgen inklusive måltider: 550 kr. Student eller lärling 450 kr. Kostnaden
är avdragsgill. Begränsat antal platser.
Betala in deltagaravgiften till: Stiftelsen Stenebyskolan, Bankgiro 5793-7492 med meddelande “Konstsmidesträff” och
ditt namn.

Boendemöjligheter finns i närheten av skolan på vandrarhemmet Kanalvillan för 330 kr per natt med
egna lakan. Säg till när du anmäler dig så bokar vi in dig. Tala om ifall du önskar specialkost.
Det finns också en husvagnscamping precis framför skolan, för bokning: Anders Bring 0531-300 10
Föranmälan eller frågor senast den 25 oktober till Lina Söderberg, 0737308733
Eller per mail: lina.soderberg@hdk.gu.se
Hjärtligt välkomna!

