Spring Craft 2017

Program lördag den 3 juni – Smedernas dag
Seminarier kl 10 - 12
1.) Knut Östgård: Verktyg för slöjd
Slipfasens betydelse för knivars, skedjärns, yxors och tjäcklars användning och funktion. Praktik och
teori kring bandslipen. Tag gärna med egentillverkade verktyg för synpunkter och diskussion!
2.) Patrik Jarefjäll: Undersökande smide, navarejärn.
Teoretisk introduktion till hantverket som forskningsmedel och Patriks avhandling kring
navaresmidet. Praktisk genomgång av navarsmide vid ässjan.
Seminarier kl 12 – 14
3.) Sven Börjesson: Vässning av stenhoggarjärn
Att smida egg och spetsar, att härda, anlöpa och använda stenhuggarens handverktyg.
Samtal kring Svens film och praktisk visning kring ässjan.
4.) Jon Olofsson: Gasässjan
Praktisk genomgång kring bygget av, och smidet i, gasolässjan.
Seminarier kl 14 - 16
5.) Peter Peterson: Sandgjutning
Praktiskt föredrag kring bronsgjutning i ässjan. Om att bygga sandformar, blanda smältans olika
legeringar och gjuta.
6.) Mattias Helje: Spiksmide
Föredrag om spiktillverkningens historia med utgångspunkt i fynden vid Stora
Rådakyrkans restaurering. Praktisk demonstration av spiksmidet.
7.) Roland Olsson: Induktionsässjan
Introduktion och demonstration av induktionsvärme för smide.
Varje seminarium rymmer ca 10 deltagare. Plats bjuds i turordning efter anmälan.
Vid större efterfrågan till något av seminarierna så försöker vi arrangera dubbla tider.
Pris per seminarium är 50 kr. Betalning sker på plats.
Anmäl sker till: Info@ivanssmedja.se Ange seminarienummer, namn och mobil nr.
Grillfest i smedjan
Kl 18 byter vi bränsle i ässjorna och drar igång grillfesten. Mat och underhållning för 200 kr.
Dryck till självkostnadspris. Föranmälan krävs till grillfesten, där du också anger särskilda önskemål som
vegetarisk, allergi eller liknande som kräver extra omtanke hos kockarna.
Anmälan görs till: Jan-Erik Svensson, jesvensson@bredband2.com (helst) eller tel: 070-4923780

Program söndag den 4:e juni – Allmänhetens dag
Demostationsmide vid 4 ässjor mellan kl 12 - 16. Tolv tvåtimmarspass, 10-12, 12-14, 14-16
av enskilda smeder eller smidesgrupper. Årets tema för demosmidet är temat ”Skogen” och
priset för dagens slit kan bli Guldhammaren 2017. Tobbe Malm är årets speciellt inbjudna
smideskonstnär. Föranmälan till demosmidet sker till Inge Dahlgren: 070-4126879 eller
inge.dahlgren@telia.com
”Pröva på smide” är ett kostnadsfritt event som pågår hela dagen.

•

Både lördag och söndag
Verktygs- och smidesförsäljning av dina egna alster och som du själv tar hand om.
Vi bistår med bord.

Utställningar:
•
”Med Tag ” – visa upp ditt finaste smide på vår gemensamma utställning i Konsthallen annexet.
•
”Bengt Gustavsson” En minnesutställning i konsthallen annexet.
•
”Ljuskronan” konstsmidesföreningens medlemsutställning ställs ut på galleri Handkraft.
•
”Skruvade spikar” av Tobbe Malm i Konsthallen annexet
•
”Fotoutställning” Anders Andersson ställer ut foton från tidigare Spring Craft i smedjan eller annexet.
•
”Spring Crafts” permanenta utställning i smedjans galleri.
Spring Crafts sponsorer 2017: Västra Götalands region/kultur, Sveriges Konstsmidesförening,
Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet, Stocka smideskol och Innovatum Science Center.
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