TIDSRESAN (nr 1)
I författarnas och konstnärernas
spår från 1700 – 1900-talet

Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter.
Hans karriär var märklig, och som journalist, författare, historiker
och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra
dagar. I Vinberg, byn i Halland där Dalin föddes, finns minnen av
honom och hans familj.

August Bondeson föddes i Vessige socken. Fadern hade varit en
skicklig folksagoberättare och den unge Bondeson upptecknade
tidigt dessa sagor och historier. Bondeson räknas som en av våra
främsta litterära folklivsskildrare i den meningen att hans berättelser
byggde på ingående studier av folklivet i främst södra Sverige.
Severin Nilsson föddes i Asige. Han målade landskap och utförde
även historie- och genremålningar, ofta med barnmotiv och vuxna
med sysslor. Han var även en av de första svenska dokumentärfotograferna i en realistisk tradition.
Hagbard och Signe - ett kärleksdrama baserat på en folksaga från
vikingatiden.
Program 2019
09.00 – 10.30
11.00 – 12.00
		
		
12.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30

Följ med på en resa i Halländska författare och
konstnärers spår, där vi besöker deras hem och andra
betydelsefulla platser.

Olof von Dahlin
Visning av Vinbergs kyrkomiljö – guidad vand
ring, servering av fika.
Värd: Dahlin sällskapet
August Bondesson
Visning av Fågelboet - guidning i stugan och
trädgården.
Värd: Bondessons sällskapet
Lunch på Gudmundsgården, Slöinge
(tillfälle att handla)
Severin Nilssons Ateljéstuga - guidning i stugan.
Värd:
Hagbards galge
Hagbard och Signe – guidning, fika
Värd: Peter Adler

Datum: Tisdagar och torsdagar i maj 2019. Andra dagar efter överenskommelse. Lördagar tillkommer 50 kr på priset.
Kostnad: 400 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika
samt lunch. Guide medföljer hela dagen. Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: Inger Karlsson 076 555 72 74 eller
allbackshult@gmail.com
Vi tar emot grupper på mellan 20 – 50 personer.
Bokning samt avbokning senast 4 veckor före avresedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.

