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Falbygdens Mat och Kulturs medlemmar
gör Konstnatten och marknadsför Falbygden
Det är medlemmarna som styr Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening och som arrangerar Konstnatten bland mycket
annat. En kväll i mitten av maj stod caféborden på Bildkällan i
Falköping dukade med kanelbullar och kardemummasnurror. Ute
sken solen och sommarklädda falköpingsbor flanerade över torget
med glassar i händerna. Kaffenivåerna i termosarna sjönk snabbt
alltmedan ljuden och mumlet av trivsel ökade i lokalen.
Falbygdens Mat och Kultur hade kallat till medlemsmöte för att få
medlemmarnas tankar kring hur föreningen skall utvecklas och ta
steget in i framtiden med fler medllemmar.
På mötet beslutades det om att ta ett första steg mot en stadgeändring som skall göra det möjligt för fler att bli medlemmar i
föreningen. En önskan som länge funnits hos både konstnärsgrupper och ideella föreningar. Förhoppningen är att så många som
möjligt som deltar i föreningens aktiviteter också skall kunna och

vilja bli medlemmar. Det är ju tillsammans som vi är starka och
bygger våra varumärken.
Det diskuterades också hur föreningens framtida serviceavgifter skall se ut. Olika möjligheter presenterades men i slutändan
fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på differentierade
avgifter till nästa medlemsmöte i september. Tanken är att mindre
aktörer betalar en mindre avgift.
Nästa medlemsmöte blir 13 september klockan 19 på Bildkällan
i Falköping i samband med avstampet inför konstnatten 2018.
Givetvis är alla välkomna, kanske kan den som funderar på att bli
medlem äntligen få träffa andra medlemmar och höra om deras
erfarenheter av Falbygdens mat och kultur. På höstens möte
kommer vi även att tillsammans diskutera hur framtidens Skördefestmagasin ska se ut och peka ut en riktning för föreningen i
framtiden.

19:e året
Så länge har Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden med Konstnatten
arrangerats. Med stort engagemang, klokskap och uthållighet har arrangemanget byggds upp och etablerats. Nu är vi inne i en period då vi ser
förändringar med fler unga aktörer och många nya aktörer som kommer
till. Det ”gamla” gardet som varit med hela resan finns också med även om
någon fallit ifrån på grund av flytt eller annat. Glädjande är att vi ser både
unga aktörer och en ung publik och publiken tycks öka år från år. Konstnatten har blivit återvändarnas helg och bygdens söner och döttrar som finns i
förskingringen passar på att uppleva hembygden under Konstnatten.
Väldigt positivt är också att vi får kinesiska gäster - Pekingoperan - som
tidigare varit hos oss och som valt att återvända eftersom de blev förtjusta i
området och gästfriheten på Falbygden. Nu gör de ett framträdande på
Löfwings under lördagen på sin väg till Göteborg och Köpenhamn. Det är
andra gången vi har besök från Kina under Konstnatten.
Ett bra sätt att närma sig Konstnatten är att besöka samlingsutställningarna.
en i Tidaholm på Stadsbiblioteket och en i Falköping på Bildkällan - Falköpings konsthall på Stora Torget. Här kan man se ett urval av vad som visas
och var det visas. En bra utgångspunkt för konstresan under konstnattshelgen.
Är det någon gång på året det är bilköer på landsbygden så är det under
Konstnatten. Landsbygden lever verkligen upp då publiken kommer hem till
aktörerna för att se god konst, fika och äta. I år är det 101 utställningsplatser
med ca. 350 utställare så utbudet är stort så naturligtvis hinner man som
besökare inte med alla. Vår förhoppning är att det skall skapa en nyfikenhet så att nästa år blir besöket då man ”betar” av några nya utställare. Till
Falbygden och Konstnatten är man välkommen hur många gånger som helst.

Omslagsbild: ”Sagoskogen”, Yvonne Fällström, Borgundagruppen.

Skördefestmagasinet produceras och ges ut av
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening.
Samarbetspartner är Falköping Nu och Kultur och
fritidsförvaltningen i Tidaholm.
Ansvarig utg: Gerth Bragnå
Trycks i 18 000 ex hos Svärd och Söner tryckeri i Falköping.
Årgång 14
Falbygdens Mat och Kultur ger ut två publikationer
per år. Vårmagasinet och Skördefestmagasinet.
För annonsering kontakta: info@matokultur.se.
Övrig information och magasinet i webbupplaga:
www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.vastsverige.com
www.tidaholm.se

Njut av höstens alla skiftningar, upplev tranornas höstflytt söderut, njut av
en bygd som öppnar upp med stora famnen, ät god mat på våra excellenta
landsbygdsrestauranger och lägg upplevelsen i komihåglistan för återbesök
Välkomna! önskar Gerth Bragnå/Falbygdens Mat och Kultur/arrangör.

Samlingsutställningar för Konstnatten finns på
Bildkällan i Falköping, Storgatan 10 och
på Tidaholms Stadsbibliotek S Kungsvägen 8

Årets kooperativa företag 2005
Falköpings kommuns kulturstipendium
Bästa utvecklingsprojekt 2014 (Skaraborgsbygden)
Årets kulturupplevelse i Skaraborg ”Årets röst” (Radio Skaraborg)
Kristdemokraternas Vitsippepriset i Falköping 2017

www.matokultur.se
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Några av medlemsmötets deltagare. Från vänster övre raden: Maria Wardin, Wardins Gårdsprodukter. Tidigare styrelseledamot och som var med att
starta föreningen 2001. Isse Johansson, Falbygdens Mat och Kultur, Gerth Bragnå, odförande, Åsa Gustaf Janson, sekreterare. Stående, Sven-Åke Wardin,
Wardins Gårdsprodukter. Knästående: Mattias Lindgren, Claessons Chark, vice ordförande, P-O Larsson, kassör. Ej med på bild utan bakom kameran Egil
Josefson, styrelseledamot och medlemsrepresentant för Ekehagen och Floby Antikvariat.

Vi är medlemmar i Falbygdens Mat och Kultur
Falköpings Kommun, Falbygdens Struts, Falköpings Mejeri, Ekehagens Forntidsby
Falköping Nu ek. för. Svensk Handel Falköping, Islanna Ladugårdscafé
Löfwings Ateljé & Konstcafé, Wardins Gårdsprodukter, Magnussons Lantbruks AB
Evaldssons Livs, Ingemar Tinnert, Mössebergsbagaren, Enoteca Gärdstorp
Johanssons Lamm & Ull, Folklore & Finlir/Galleri Sandström, BS Foto AB, ICA Nära Flobyhallen
Knäck & Bräck, Floby Antikvariat, Cattis Porslin, Mormors Skafferi AB
Robefa AB/Falbygdens Osteria, Mössebergs Kurort, Viltmat, Galleri 2åar, Falköpings Elektriska
AB, Ateljé Bergaknuten, Kullenwalls Ekenomiska Byrå, Vilhelmsro Gårdscafé, ICA Kvantum,
Ateljé Vidlunga, Tidaholms Kommun, Claessons Charkuteri, Åsle Tå, Rudbecksgymnasiets estetiska program, Tidaholm
Föreningen samverkar med: Göteborg Baroque/Barockfestivalen, Kinas kulturcenter i Stockholm och Kinas ambassad i Sverige, Bildkällan, Falköping Nu,
Vårrundan på Kinnekulle, VästraGötalandsregionen, 3Q mediaimport, Falköpings närradioföreing m.fl.

2

Mat och fika på lokala och ekologiska råvaror, hällgräddat bröd och värme från brasan
Öppet under Mekelsmäss fre 18-23, lör 11-01, sön 11-17
På gårdsplanen och i ateljén:
Den flygande gnistan – modernt smide, konsthantverk för trädgården
Livemusik:
TJ Salvation – en instrumental explosion av surf, soul och spaghetti (lör kväll)
3
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Allas Hus i Bôrna är inte bara för alla utan
också skapat av alla i Borgunda

Borgundagruppen sätter
sagan i fokus i Allas Hus

Det gamla skolhuset från 1800-talet vid
kyrkan i Borgunda - som de senaste åren
tjänstgjort som församlingshem - skulle
säljas. Det känns igen från många platser
runt om i Sverige. Kyrkan sökte en väg för
att huset fortsatt skulle få en funktion för
Borgunda. Då gick frågan till Bygdegårdsföreningen.
Det har varit en komplicerad process som
tog sin början i november 2016. Bygdegårdsföreningen hade att ta ställning till
om den gamla bygdegården skulle överges
för att skapa något nytt i den gedigna
tegelbyggnaden vid kyrkan. Förutom
diskussioner med kyrkan inleddes också
diskussioner med Falköpings kommun,
bygdegårdsförbundet och Boverket. Skulle
det gå att skapa ett Allas Hus av den gamla
skolan och vad skulle i så fall krävas i investeringar i arbete och pengar. Henrik Öhlin
från Bygdegårdsförbundet kontaktades
för att testa idéer och bedöma realismen
i projektet. Kommunledningen i Falköping
kontaktades för att se om något stöd därifrån gick att få. Boverket blev också en part
för att få resurser. En plan togs fram efter
det att alla parter gett ett positivt svar.
Dåvarande ordförande i föreningen i
Borgunda Anders Schönborg, utsågs till
projektledare och en ny ordförande för
föreningen fick ta vid.
En otrolig kraft sattes i rörelse i hela
bygden och i alla involverade parter för att
förvekliga planen att göra det gamla skolhuset till ett hus där aktiviteter av alla slag
skulle kunna äga rum. Samlingssal med
all teknik, fullt utrustat kök, hiss, konferensrum med pentry m.m.
- Kommunledningen i Falköping skall ha
en extra eloge för det stöd vi fått både
ekonomisk och i positiv kraft, säger Anders
Schönborg.
Efter 3000 timmar ideellt arbete av
Borgundaborna och en investering på 9
miljoner stod Allas Hus klart i november
2017 då det invigdes. Det är ett otroligt
jobb som har gjorts och en otroligt bra
anläggning som skapats. Något liknande,
med de resurser huset innehåller, finns det
inte många av och huset står till förfogande mot en blygsam hyra.
Förutom Bygdegårdsföreningens verksamhet som finns i huset, fylls det nu på med
arrangemang, bröllop, konferenser och
som till Konstnatten då hela huset lever
upp med kaffe, soppa och konst. Då finns
ett alldeles perfekt tillfälle att se huset och
dess resurser. Bara huset i sig är värt ett
besök och på Konstnatten finns bygdegårdsföreningens medlemmar där som kan
berätta om detta extraordinära renoveringsarbete som de åstadkommit.

Det är något med det där med målargrupper och
Konstnatten. Frågan är om Konstnatten inspirerar
till att börja måla och göra det i grupp eller om
det är målargrupperna som ger möjligheten att
göra Konstnatten.
Under besöket i Allas Hus i Borgunda blir svaret
tydligt väldigt snabbt. Den kreativitet som finna
i gruppens skapande och den sociala drivkraften
som finns i det månatliga mötet är ju naturligtvis
den grundval som Konstnatten vilar på. Utan
drivkrafter som Borgundagruppen skulle inte
Konstnatten vara möjlig.
Som så ofta finns det någon som initierar, organiserar och håller ihop. I Borgundagruppen blir
det tydligt att det är Yvonne Fällström. Idéer och
samtal som kommer fram under fikastunderna
ger det årliga temat som alla jobbar emot och
finalen för årets tema är Konstnatten. Årets tema
är sagor och då är det inte bara det de målar
på duk som ingår utan också hela miljön och de
själva. Inspirationen hittar de hos varandra och
för att ytterligare få input så gör de en gemensam
inspirationsresa. I år har det varit John Bauermuséet.
Under Konstnatten tar de med oss in i sagornas värld i utställningen i Allas Hus i Borgunda.
Yvonne Fällströms konstverk ”Sagoskogen” får
också förmedla sagornas värld på Skördefestmagasin och årets affisch för Konstnatten.

Borgunda Bygdegårdsförenig
www.allashus.se
allashusiborna@gmail.com
Bokn.: 0724251884
Dalavägen 11, 541 93 Skövde
Övre vån. m. pentry
1000:- Sön-tor 2000:- Fre-lör
(max 30-40 pers. vid biosittning)
Nedre vån. stora salen med kök
(mas 150 pers. i biosittning)
2000:3000:Lilla konf. (max 12 pers.)
300:Hlela huset.
4000:5000:(Samtliga ovanstående lokaler)
Övriga önskemål eller förslag: villkor finns på hemsidan.
Medlemsskap i Borgunda Bygdegårdsförening 100:-/pers,
200:- familj. BG: 5494-9979
20 % rabatt ges på hyreskostnaden om kund varit medlem i
mer än 12 månader vid hyrestillfället.

Välkomna!

Kjell Larsén, ordförande

Kreativiteten är stor i Borgundagruppen och det skapas
i många olika tekniker. Därutöver kommer den rekvisitan som skall göras till Konstnatten
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I sagornas värld!
Borgundagruppen; Yvonne Fällström, Inger Hammar,
Gunnel Karlsson Garofoli, Carina Palmquist och
Katarina Signell. Allt från olja, monotypi, akvarell till
blandteknik.
Colour EXPLOSION; som består av
Marie-Louise Olsson och Ingegerd Schönborg - textil
konst, blandteknik och tryck.
Allas Hus i Bôrna innehåller många möjligheter
för alla typer av arrangemang.

Sagolikt goda soppor med tillbehör, kaffe med dopp,
levande musik och dockteater
(Tider för uppträdande se allashus.se eller facebook/
Borgundagruppen)
Text och foto: Gereth Bragnå

Borgundagruppen från vänster: Gunnel Karlsson-Garofoli,
Inger Hammar, Carina Palmquist, Yvonne Fällström.
Ej med på bild Katarina Signell
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111 Kulturpucken
- projekt som förenar
idrott och kultur
i Tidaholm
Kulturpucken bjuder in Årets talare
Kulturpucken är ett projekt som förenar idrott och
kultur och utmanar negativa normer. Projektet är ett
samarbete mellan Tidaholms kommun, idrotts- och
kulturlivet.
Idrotten kan ibland styras av tuffa attityder, normer
och värderingar. I projektet Kulturpucken får unga
fundera över frågor som icke-diskriminering, klimatet
på träningar och matcher och vad det innebär att alla
ska få vara med. Under våren har 14-15-åriga killar
som vanligtvis spelar hockey deltagit i en pilotsatsning
av projektet och antagit utmaningen att lära sig dansa
disco.
Projektet sjösattes i början av året i samband med att
Karin Wahlén, kulturcoach för Östersunds FK var på
besök. Karin berättade då om kulturens roll för ÖFKs
framgångar. Om effekten när du utmanar dig själv i
miljöer och sammanhang du inte är van att vistas i.
Kulturen gör att man upptäcker nya sidor av sig själv.
Vi tänker att den gör alla inblandade både starkare och
stoltare. Den som blir modigare utanför planen blir det
också på planen.

Åsarp - årets Falbygdssocken 2017 - inviger årets skördefest
och Konstnatt på Ekehagens Forntidsby
Ån Ätran som rinner genom Åsarp var under lång tid en viktig transportväg från Hallandskusten och upp mot Falbygden. Fornlämningar
utefter Ätradalen och vidare på Falbygden visar detta med stor
tydlighet. När de första bosättningarna gjordes i trakten av Åsarp är
inte helt klarlagt men mycket pekar på att det var för minst 4000 år
sedan och kanske så mycket som för 6000 år sedan.
Åsarp är beläget i ett gränsland mellan den bördiga slätten Falbygden i norr och en kargare trakt i Sjuhärad. Detta har i viss mån
präglat kynnet hos befolkningen i Åsarp som ofta gått sin egen väg
och litat till egna krafter och egen förmåga. Åsarpsborna är med
rätta stolta över sin bygd.
Namnet Åsarp har växt fram på senare tid och på 1300-talet benämndes bygden Asathorpa, på 1400-talet Åsatorp och på 1500-talet Åstorp. Så småningom kom socknen att heta Åsarp med prefixet
Norra för att undvika förväxling med Södra Åsarp som ligger i Kinds
härad.
Åsarps hembygdsförening bildades 1941 huvudsakligen för att rädda Mjölnar-Emmas stuga från rivning. Den var då det sista knuttimrade huset i socknen. Efter räddningen av stugan svalnade intresset
för hembygdsföreningen som inte hade någon verksamhet under
en lång period. 1963 var det dags för föreningen att åter dra igång
verksamhet och året därpå 1964 fick föreningen Fageråsstugan i
gåva av Oscar och Bert Johansson. 1967 var mangårdsbyggnaden
renoverad och har sedan dess fungerat som hembygdsgård.
Ekehagens forntidsby påbörjades 1983 efter idogt arbete av
medlemmar i hembygdsföreningen. Idag är forntidsbyn en naturlig
plats för mer än 10000 elever från syd- och mellansverige där varje
besökande klass under en dag får möjlighet att uppleva hur livet i
Sverige kan ha varit under lång tid tillbaka.
Åsarps hembygdsförening arrangerar de flesta av sina aktiviteter

under sommarhalvåret. Valborgsmässofirande, kyrkogårdsvandring,
öppet hus i Fageråsstugan alla söndagar i juli samt traktorresa till
socknar i närområdet är en del av aktiviteterna. Traditionsenligt
avslutas årets aktiviteter med brödbak i Fageråsstugan i november.
Vi välkomnar till invigning av Mekelsmäss 2018 i Ekehagens forntidsby. Musikunderhållning och konstutställning är aktiviteter under
kvällen. Vi bjuder även på kaffe och möjlighet att provsmaka den av
många välkända och prisbelönta grynkorv som tillverkas i Åsarp. En
mindre rundvandring i forntidsbyn kommer att vara möjlig för den
som är intresserad.

INVIGNING AV SKÖRDEFESTEN
OCH KONSTNATTEN - MEKELSMÄSS 2018
Ekehagens Forntidsby i Åsarp
Fredagen den 28 september 18.00
Underhållnig, utställning och servering.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Provsmakning av Åsarpstillverkad grynkorv

Årets Falbygdssocken 2018 utses 19.30
Välkomna!
Åsarpsbygdens Hembygdsförening
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Deltagarna i Kulturpucken medverkar under Konstnatten
med ett konstprojekt i Rosenbergshallen tillsammans
med föräldrar, tränare och styrelse i Tidaholms hockeyförening.
Under Konstnattens efterfest i oktober anordnar Kulturpucken också en föreläsning med Milad
Mohammadi på tema ”Lika barn leka bäst, men olika
barn hittar på de bästa lekarna”. Milad Mohammadi
utsågs 2014 till Årets talare.

Text och bild Johanna Andersson

Mitt i Dimbo by
hittar du
123
Galleri Dimme
Här bor Annika Eichhorn och i hennes målningar
är stämningen påtaglig så den närapå kännas
utanpå, i allt från övergivna hus till nostalgiska
porslinsmotiv.
Man kan även häpnas över de kreativa idéer hon
hittar i oväntade material och det finns både textilt
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hantverk och akvarellskulpturer.
Vännen Margareta Borg arbetar mest med
teckning och akvarell.
Anne-Christine Östensen har flyttat sina
målningar från Varola till vännen Annika under
Konstnattshelgen.
Här väntas sagomålningar, fantasifulla hus och
miljöer även i 3D där du kan hitta din egen
historia.
Passa på att uppleva den mysiga trädgården med
små och stora överraskningar, kika in i växthuset
med tända ljus och filtar.
Välkommen in till en liten fika och en stor
konstupplevelse!
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Lördag och söndag

2 mil söder om Falköping

EXOTICA
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RU
M

Du hittar oss i Åsarp

En färgsprakande konstutställning som kittlar alla
sinnen. Spännande konstglas möter unik möbelkonst under ett ljud- och ljusspel som skapar en
upplevelse utöver det vanliga.
Mercedes Murat visar ny möbelkonst och glasmåleri, samt handplockade objekt från flera av Sveriges främsta formgivare så som Bertil Vallien, Kjell
Engman, Mats Jonasson, Ulrica Hydman Vallien
mfl. Vi bjuder på bubbel och tilltugg. Välkomna!
ÖPPET:
Fredag 18-23 Lördag 11-01 Söndag 11-16
GALLERI MURAT
Istrums Gård
Skara
www.gallerimurat.com

Blommor till Lennart Dahl
EM

” Vi är ett gift konstnärspar som har läst och träffat Poeten Lennart Dahl.
Eftersom han kommer från dessa trakter vill vi gärna hylla honom ”
/Jarl och Marie Ingvarsson
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MARIA BIEDERBECK
Expremintellt & abstrakt. Tidvis rytmiskt
och explosivt. Med musiken och ljuset som
inspiration bjuder verken på intryck från
platser som endast besökts i fantasin.
Snittar och dryck. Varmt välkomna!
ÖPPET:
Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-17

NOR
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LUN
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ATELJÈ MOSSEN - VARNHEM
1km från Varnhem mot Broddetorp
www.biederbeck.se
www.instagram.com/mariabiederbeck

GLASKONST - ASTRID GATE
Astrid Gate samlar intryck från natur, musik,
filmer och fantasin - för att förmedla värme,
sensualiitet och glädje i sin mästerligt utförda
och detaljrika glaskonst.
På Mellomgården kan du njuta av våra hembakade verk i en fantastisk miljö. Välkomna!
ÖPPET:
Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-17
Mellomgårdens Gårdscafe & Butik
Mellomgården Norra Lundby
www.mellomgarden.nu
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Ordinarie tider är Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Utställare med avvikande tider anges i utställarlistan

FALKÖPING
1. Bildkällan, Falköpings konsthall

Storgatan 10, vid Stora Torget
GPS: 58.161088, 13.554683
Samlingsutställning för Konatnatten: Konst från utställarna i Falköping
och Tidaholm
Öppet under Konstnatten: Tors 18-21, fre 10-23, lör 10-01, sön 11-14
Bildkällans utställare: Ulla Teike - akvarell
Utställningarna pågår 27/9 - 6/10.
Ons 3/10, tors 4/10, fre 5/10 14-18 och lör 6/10 10-14.

2. Galleri Sandström

Trädgårdsgatan 32
GPS: 58.161617, 13.55513
http://www.sandstrom-sandstrom.com
Utställare:
Annelie Sandström - exklusiv möbeldesign och mixedmedia
P-A Sandström - skulptur. Sandgjutet glas, brons, stengods/raku
Öppet: Fre 10-23, lör 10-01, sön 11-16
Övrigt: Mekelsmässäpplet skapat av P-A Sandström har 10-årsjubileum!
Nyhet för i år är tillverkning för Mekelsmässäpplet i glas!
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej HWC

3. Rizoma galleri

Flygares gränd 3 Falköping
GPS: 58.161264, 13.555027399999972
www.rizomagalleri.com
Utställare:
Två utställningar där vi presenterar teckningar, målningar, collage,
smycke, hantverk och foto
från Rizomas konstnärer och ungdomar som deltagit i Rizomas ”Kom o
Rita” sessioner.
Öppet: fre. 10 - 23, lör, 10 - 01, sön, 11 - 14
Tillgängligt för rulstolsburna: Ja

4. Atelje Krapplack

Östertullsgatan 18
GPS: 58.162463
Utställare:
Pia Forss - olja, akryl
Karl-Evert Berg - olja
Berit Johansson - olja
Anette Larsson - olja, akvarell
Kerstin Midnäs - akvarell
Marie Pettersson - akryl
Taleb Ozemany - olja, akryl
Monika Kvick - olja, akvarell
Peter Öhrn - olja
Maria Svensson - olja, blyerts
Mikael Sandahl - akvarell
Monika Gustavsson - olja
Linda Holmström - akvarell
Öppet: fre, 18 - 23, lör, 14 - 01, sön, 11 - 14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

5. Tant och farbror väskor

Repslagaregatan 10
GPS: 58,1588194, 13,5557428
www.tantochfarbror.se
Utställare:
Årets Elmia-vinnare i café-racerklassen (motorcykel) Urban Svedberg,
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Slutarp - mekaniskt hantverk
Monica Säll, Gökhem - tovade tomtar, ståltrådsarbeten, akvareller
Lena Johansson Skövde - olja, handarbete
Tant och farbror väskor - plånböcker, smycken
Öppet: Fre 18-23, lör 10-01, sön 11-14
Utställningslokalerna är delvis tillgängliga för rullstolsburna.

6. Hattfabrikens musik och kultur

Sankt Olofsgatan 42
GPS:58°10’14.6”N 13°33’9.3”E
http://www.hattfabrikensmusik.se
Utställare:
Pernilla Deurell - teckning & måleri
Emanuel Ström - fotografi
Rebecka Thor - fotografi
Marie Tidquist Lundin - illustration
Övrigt:
Hattfabrikens musik - musikundervisning enligt Yamahametoden elever underhåller med närproducerad musik.
Konserttider:
Fre 18.30 - Musikskolans elever spelar
Lör 18.30 - Musikskolans elever spelar
Lör 22 - Stämningsmusik med
Jenny Tidqvist Karlsson och Kerstin Widner
Pop-up-store med försäljning av unika designprylar.
För barn: Pysselmonstrets pysselverkstad

7. Villhelmsro gårdscafé

Villhelmsro egendom
GPS: 58.154243, 13.55152
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:
Målargruppen i olja: Anitha Zetterlund,
Renée Ungh, Gun-Brith Pettersson,
Solveig Persson
Helena Hallberg - silversmide och glasfusion
Johan Pehrson - fotograf
Ann Westerlund - konsthantverk
Weronica Darius - tusch och akvarell
Birgitta Larsson - akvarell
Alexandra Magnusson - äggoljetempera, olja/akryl/tusch
Ann-Kristin Magnusson - olja
Ulla Axén - akryl och akvarell
Linda Axén - mixedmedia
Erika Bueno Svantesson - akryl/olja
Van Arty - akryl/olja
Åsa Hermansson - akryl, olja, kol
Övrigt: Kafé- och matservering. Fullständiga rättigheter.
Bed & Breakfast
Tillgängligt för rullstolsburna: Delvis

8. Kyrkans hus, Falköping

Storgatan 11 B, Falköping
GPS: 58.161897, 13.55126
www.svenskakyrkan.se/falkoping
Utställare:
”De eviga berättelserna – då och nu.”
En utställning där söndagsskoleplanscher från förr möter spelapparna
av idag.
Välkommen att titta, fundera och provspela!
Övrigt: Kaffeservering

9. Gårdshuset, Trädgårdg.11

Trädgårdsgatan 11 Falköping
GPS: 58.16302, 13.55007
www.mostersprodukter.se
Utställare:
Anki Hüllert- akvarell
Eva-Britt Svendsen - akvarell, blyerts, olja
Övrigt: Försäljning av MOSTERS PRODUKTER
Tillgänglighet: Ramp men ej wc
Stor parkering finns tvärs över gatan.

10. FerlingoTattoo

Bangatan14
Utställare:
Tattoo, foto, läder, trä, målning
Öppet: Fre 12-23, lör 14-01, sön 11-14
Övrigt: Stor parkering

11. Studiefrämjandet

Järnvägsgatan 1, Falköping
Utställare: Maj-Britt Rosén - akvarellmålningar, akvarellkort
Övrigt: Försäljning av rawfoodbollar
Toalett finns samt närhet till parkering

12. Falbygdens Osteria

Göteborgsvägen 19
GPS: 58.166886, 13.534233
www.falbygdensosteria.se
Utställare:
Inga-Lill Ljung - akvarell och akryl
Carola Tärning - Mrs Dice
Öppet: Fre: kl. 10-23, lör kl. 10-01, sön kl. 11-16
Övrigt: I restaurangen serveras ost och delikatessbuffé, fre 10-22, lör
10-00, sön 11-15.30, kaffe/te, smörgåsar och kakor.
Det finns ett stort urval av alkoholfria drycker samt vin och öl.
Visning och guidade turer i vår ostkällare med provsmakning, fre kl.
20, 21, 22, lör kl. 20, 21, 22, 23.
Pris 50kr/pp, barn upp till 12 år gratis. Max 20 pers. per visning.
Biljetter finns att köpa i butikskassan.
Ostguide: Robert Bengtsson
Tillgänglighet: Ej vid visning av ostkällaren.

13. Collegium Park

Odengatan 24
GPS:58°9’52.6”N 13°33’17.6”E
http://www.bildande.se
Utställare:
Emma Therkelson - installation
Maria Kristofersson - teckning & keramik
Djamila Skoglund Voss - måleri
Björn Therkelson - teckning, måleri & collage

14. Hemma hos mig

Mössebergsparken 30, Falköping
GPS: 58.181955, 13.548403
www.arv-bild.se
Utställare:
ARV bild & form, Annette Vollrathson
- ”Slow fashion” i egen design
Teckningar och målningar, mest akvarell och akryl

Ordinarie tider är Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Utställare med avvikande tider anges i utställarlistan

15. Mössebergsgården

Scheelegatan 44 521 37 Falköping
GPS: 58.1776187, 13.5389168
http://www.mossebergsgarden.se
Utställare:
Asta Rask - olja, akryl
Elisabeth Ljungberg - porträtt, djur och människor, blyerts, akvarell,
pastell
Inger Elvingsson - olja
Lars Pettersson - foto ”Möten med människor och djur världen över”
Lars Åke Jåhnsson - djur och naturfoto
Margareta Olofsson - jeansåterbruk
Rosalia Svensson - ikoner, olja, akvarell, akryl
Rosmary Franzen - akvarell
Urban Prybil - silversmide
Övrigt: Café med hembakat och milsvid utsikt

16. Kurorten Mösseberg

Mössebergsparken 34
GPS: 58.1818, 13.5467
www.kurortenmosseberg.se
Utställare:
Anneli Jöesaar -akvarell
Skynket, afrikanska brickor,
Inger Dolfe - glasfusing
Therese Åberg - smyckelådan
Bo Söderwall - akvarellkonst o Illustrationer
Thomas Roosvall - fotokonst
Elisabeth Svensson - virkat, bakat, tovat m.m.
med flera utställare.
Öppet: Vi har öppet hela helgen för mat och kaffe.
Utställningen: Fre 18-23, lör 14-01, sön 11-14
Övrigt: Frukost, mat och kaffeservering.
Vi har öppet året runt

17. Ekbergs Plåtslageri

Gärdesgatan 14
GPS: 58.15869, 13.55462
Utställare: Jan Eklund - skulpturer/blandteknik
Tillgänglighet: Ett trappsteg, smal dörr

18. Hantverksboden, daglig verksamhet

St:Olofsgatan 42
GPS: 58.170725, 13.55258
Utställare: 20-talet konstnärer med funktionsnedsättning.
Blandade tekniker såsom, akrylmåleri, akvarellmåleri, blyerts, papier
maché
Övrigt: Kaffeservering hembakat kaffebröd.
Försäljning av hantverk såsom trasmattor, löpare, förkläde, grytlappar, handgjorda kort, mm.
Parkering på Eriksgatan och inne på gården

19. Falbygdens museum

S:t Olofsgatan 23
GPS: 58.168664, 13.552838
www.falkoping.se/museet
Utställare:
Jarl Ingvarsson - måleri och teckning
Marie Capaldi - måleri och teckning
Övrigt: Basutställningar Forntid på Falbygden och tusen år till.
Caféhörna och museibutik
Öppet: Fre 18-23, lör 14-01 sön 11-16
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20. Wrågården

Friggeråker, Wrågården
GPS: Lat N 58g 11´59.91* Long E 13g 35`56.19*
http://wragarden.se
Utställare: Bisonsafari
Barnens konstnatt i gödselbrunnen
Storytelling by Per Roslund
Under konstnatten 2018 kommer uppföljaren till ”Monster är rädda
för barn”.
På Wrågården kommer monstruösa bilder och skulpturer visas under
namnet #storytellingbyperroslund.
En utställning med fokus på berättande och sagor för små som stora.
Missa inte tillfället att få uppleva en annan värld för en stund.
Fler utställare presenteras på hemsidan!
Övrigt: Wrågården har öppet för fika och matservering!

21. Friggeråkers bygdegård

GPS: 58.197899, 13.574324
www.fagelklubben.se
Arrangör: Falbygdens fågelklubb
Samtliga utställare är medlemmar i klubben.
Utställare:
Evert Arnoldsson - akvarell
Thomas Asp - foto
Karl-Axel Axelsson - akvarell
Kees Bakker - foto
Jan Bertilsson - äldre järnvägsfoto
Lisette Friberg - olja/ keramik
Mari Friberg - foto
Ingemar Hedihn - olja
Jan Johansson - foto
Annelie Jonsson - foto
Eva Lindén - drivvedsskulptur
Birgitta Lundin - nostalgiutställning
Johan Mårtensson - foto
Gunnar Nilsson - nostalgiutställning
Britt-Louise Norlander-Lundin - akvarell
Per Ringeby - foto
Torbjörn Skogedal - foto
Jarmo Viippola - foto
Merit Vågebris - textil
Emma Wieland - akvarell
Övrigt: Gofika, varmkorv, fågelholkar, vykort mm.
Tillgänglighet: HWC

22. Viltmat i Jettene

Folkagården 1 52194 Jettene
GPS: 58.209876, 13.553136
http://viltmat.se
Utställare: Konst tävling. Sex st amatörkonstnärer som anmäler sig
innan till ”Viltmat”, målar/skapar ”Live” under fre och där du/ni under
lördagen röstar fram vinnaren.
1:a pris är en resa till London. Akvarell, kolpenna eller keramik. Natur,
djur, vilt tema är ett krav.
Erik från ”Sveriges yngsta mästerkock” bördig från Tunhem får av hans
jägar-broder Phillip råvaror från skogens skafferi för att av de komponera olika rätter ”live” under helgen säljes exklusivt och förtjänst går
till ”Amandas Stjärna”.
Öppet: Fre 18-02, lör 14-02, sön 11-14
Övrigt: Helgrillad KROKODIL
Älg och vildsvinskebab
Fullständiga rättigheter
Livemusik i kåtan
Tillgänglighet: Ja, vid behov finns behjälplig personal.
Meddela gärna innan för planerings skull.
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23. K design AB

Östra Tunhem, Skolbacken
GPS: 58,230883 13,544483
Facebook.com/kdesignab

Instagram: kdesign_ostratunhem
Utställare: Öppen gårdsbutik med inredning/trädgård
Övrigt: Försäljning av inredningsartiklar.
24. Östra Tunhems Församlingshem

Östra Tunhem, Stommen
GPS: 58.223653, 13.528601
Utställare: Peder Frisk - akvarell
Tillgängligt: Ramp, WC, parkering

25. Fagersberg

Ugglum Fagersberg
GPS: 58.57511 13.493936
http://agnetalarsson.se
Utställare: Agneta Larsson Art – måleri i olja, akryl, grafik
Övrigt: Pralinförsäljning av Kristin Svensson
Tillgänglighet: Ramp, närhet till parkering, ej HWC

26. Ugglum Stora Ståltorp 1

GPS: 58.231091, 13.47563
www.ateljeljuskronan.se
Utställare:
Sonja Borg Kyrk - hemstöpta ljus, ljuskronor, grenljus, toarpsljus, ljuskopp, polkaljus, figurljus,
servettkotte, trädgårdsfigurer, (rumpor, älg, Kronblom som vattenmätare, Malin, katt, svampar),
betongfigurer, inlagd gurka och paprika, gelé och hembakt mm.
Inger Wahlqvist - fleecesjal, lovikkavantar o mössor, raggsockar,
stickade tofflor,
jeansväskor, Kvast-Maja, alpacksgarn mm.
Öppet: Fre 18-23, lör 13-01, sön 11-14

27. Östra Tunhems missionshus

GPS: 58.220088, 13.519807
http:/mary.alinde@gmail.com
Utställare: MARY ALINDE Alexandersson - akrylmålningar

28. Knäck & Bräck

Östra Tunhem Stommen 3 521 94 Falköping
http://knackobrack.se
Utställare:
Ulrika Claeson Månsson - naturfoto
Mona Jacobsson - akvarell
Isabella Ehn – silversmide & Smycken
Övrigt: Brödbutiken öppen

29. Stora Bergs brygghus, Ateljé Thomas Lennartsson

Leabyvägen 1, Torbjörntorp
GPS: 58.209431. 13.606109
www.thomaslennartsson.se www.blaton.se
Facebook: thomaslennartsson.se
Instagram: thomaslennartssonkonst
Utställare:
Thomas Lennartsson - oljemålningar,
motiv; änglar, döskallar, mycket präglat
av mystik. Visar också skulpturer och
inredning av återbrukat material.
Anita Lennartsson - naturalistisk konst, olja, akvarell och porslin. Säljer

även tryck, avbildar rosor och lokala platser.
Övrigt: Lena Bengtsson kommer att sjunga och spela allt från blues till
visor. Kända och lite mindre kända låtar och lite eget.
Tillgänglighet: Höga trösklar och smala dörrar, men en mindre rullstol
kan gå.Om vi får så hjälper vi självklart gärna till med ev. lyft.

30. Konst i Pubmiljö

Torbjörntorp Marielund
GPS: 58.207315 13.620751
Utställare:
Jennie Fogelström - keramik, tavlor
Britt-Marie Fogelström - keramik
Övrigt: För andra öppettider än Konstnatten, ring före. Tel: 0725-292529

31. Åsle Tå – Upplevelsemuseum

Åsle tå 1
GPS: 58.178889, 13.687275
www.asleta.se
Utställare:
Anders Gabrielsson - svetskonstnär
Anita Röding / Vävatelje 8-skaft
- handvävd damast, ull- och
nöthårsmattor, bruksvävar
Anne-Lil Wihlstrand - akryl, akvarell
Dan Fröberg - ljudkonstnär
Derek Eder - träkonsthantverk, svarvning i skålform
Gun Winberg - akvarell, akryl
Ingela Linder - fotografier med sagotema
Roger Svantesson / Roland Elmerstig - foto: Årstiderna på Åsle Tå
Therese Engdahl / Smedja Therese - konst, bruksföremål och smycken av
järn i äldre smidestekniker, egen design
Therese Lagerhäll - abstrakt konst i akryl och akvarell
Öppet: Fre 18-23, lör 12-01, sön 11-14
Övrigt: Vandra längs vår belysta Tågata och gör ett besök i vår smedja
där konstsmidesmästaren Therese från Kinnekulle håller igång elden i
ässjan!
Konstutställningar i två våningar i cafébyggnaden och längs Tå-gatan.
Pokémon-jakt för barn, Filmen om historierna och de starka personligheterna på Åsle Tå visas i ladugården.
Försäljning av varmkorv med bröd, lotteri och chokladhjul i lantbruksmuseet under fredag och lördag.
Under lördagen är bakstugan igång med bakning och försäljning av
vedugnsgräddat bröd.
Café Ingalill serverar ”Tåns Matiga Låda”, smörgåsar, belgiska våfflor och
hembakat under alla dagarna. Här finns även div. hantverk, honung,
marmelader m.m. till försäljning och den permanenta utställningen av
Oskar Falks träskulpturer.
Lördag kl. 12-17 Marknad med närproducerade matprodukter och
hantverk.
Uppställningsplats för husbil med tillgång till wc/dusch och Wi-Fi.
Tillgänglighet: Begränsad framkomlighet vid några av stugorna.
Utställningen i källaren når man genom att köra rullstol en bit i gräs (kan
vara lerigt).

32 Järnvägsgatan 49, Stenstorp

Utställare:
George Wiil - målar med olja på duk.
Utgår från en ide som jag sedan förmedlar
genom att avbilda olika objekt i kombination
med ljus och stil.
Använder oftast starka klara färger och målningar
kan vara ett komplement till mina dikter.
Öppet: Fre 16-24, lör 12-01, sön 10-16

33. Islanna Café och Lantkök

Ugglum Islanna, 52194 Falköping
GPS: 58.251618, 13.5066002
http://islanna.com
Utställare:
Den Flygande Gnistan ställer ut modernt smide i upcyclat material i
ateljén och på den upplysta gårdsplanen.
TJ Salvation bjuder på live-musik.
Öppet: Fre 18-23, lör 11-01, sön 11-17
Övrigt: Mat och fika på lokala och ekologiska råvaror, hällgräddat
bröd och värme från brasan. Se annons

34. Lilla Boden på Espås

Espås Gård
GPS: 58.2679511, 13.6152202
www.lillabodenpåespås.se
Utställare: Minette - möbler och inredning

35. Sätuna bygdegård

Veka 5 52194 Falköping
GPS: 58.26748, 13.55687
Utställare: Malin Eriksson - akvarell och blandteknik
Övrigt: Bra parkeringsmöjligheter
Tillgänglighet: Ramp finns.

36. Löfwings Ateljé och Krog

Hornborga Persberg, Broddetorp
GPS: 58.293331, 13.592811
www.lofwings.se
Utställare:
Göran Löfwing- Olja
Börje Falemo - akvarell
Pekingoperan från Kina gästar under lördagen och ger två föreställningar. Se annons

37. Broddetorp Ateljé Kim Ritthagen

Centrumvägen 10, Broddetorp
GPS: 58.305881, 13.607706
www.kimritthagen.com
Utställare: Kim Ritthagen - akryl, keramik, silversmide
Övrigt: Magiska målningar och keramik inspirerat
från djur och kulturer, symboliskt silversmide, glas,
smycken. Lagerförsäljning av keramik till halva priset.

38. Naturum Hornborgasjön
& Café Doppingen

Hornborgasjön 3, Broddetorp
www.hornborga.com
www.doppingen.se
Utställare:
På Naturum: Falköping o Skövde kommun. Hållbar framtid
På Doppingen: Biofoto Skaraborg - Naturfoto
Öppet: Fre – sön 10-17
Övrigt: Övrig utställning, café, butik, vandringsled, utflyktsmål
Fr.o.m. 1 maj öppet kl. 10-17 både naturum och Café Doppingen.
Tillgänglighet: Handikapparkering, HWC

39. Anna Wennerstrand keramikstudio,
Bolum Horisont
Lilla Samuelsgården, Broddetorp
GPS: 58.312997, 13.603068
www.annawennerstrand.se
Utställare: Anna Wennerstrand - keramik
Övrigt: Café
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40. Atelje grodan, Lena Holgersson
Bjällum Fäholmen
GPS: 58.342962, 13.61068
Utställare: Lena Holgersson - silhuettklipp/snitt
Öppet: Fre 18-21, 10-årsjubileum med mingel
Lör 12 - 23, sön 12 - 17
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Tillgängligt: Ej HWC

41. Mellomgården Café & Gårdsbutik

Norra Lundby Mellomgården1, Axvall
GPS: 58.367701, 13.618234
www.mellomgarden.nu
Utställare: Astrid Gate - glaskonstnär
Övrigt: Lunch och kaffeservering med hembakat fikabröd. Gårdsbutik
Stuguthyrning

42.Varnhem Mossen

GPS: 58.2242.4, 13.3829.7
http://www.biederbeck.se
Utställare:
Maria Biederbeck - måleri (Akryl, mixmedia)
Tillgängligt: Trappa till toalett

43. Galleri Murat

Istrums gård, Skara
GPS: 58.440459, 13.633932
www.gallerimurat.com
Utställare:
Mercedes Murat - möbelkonst och verre églomisé (glasmåleri).
Vi visar även handplockade objekt från flera av Sveriges främsta formgivare inom konstglas.
Öppet: Fre 18-23, lör 11-01, sön 11-16
Övrigt: Vi bjuder besökarna på dricka och tilltugg.

44. Häggums Bygdegård

GPS: 58.319452, 13.71995
Utställare:
Filip Rapp - tusch, Childhood drawings re-imagined
Maria Johansson - olja, ”Jag valde livet”
Övrigt: Servering

45. Allas Hus i Borgunda

Dalavägen 11, 52162 Stenstorp
GPS: 58.293433 13.800185
http://allashus.se
Utställare: Gemensamt tema: I sagornas värld!
Borgundagruppen; som består av Yvonne Fällström, Inger Hammar,
Gunnel Karlsson Garofoli, Carina Palmquist och Katarina Signell. Allt
från olja, monotypi, akvarell till blandteknik.
www.facebook/Borgundagruppen
Colour EXPLOSION; som består av Marie-Louise Olsson och Ingegerd
Schönborg - textil konst, blandteknik och tryck.
Övrigt: Sagolikt goda soppor med tillbehör, kaffe med dopp, levande
musik och dockteater
(Tider för uppträdande se allashus.se eller facebook/Borgundagruppen)
Tillgänglighet: Ramp, HWC och hiss. Parkering i anslutning till lokalen.

46. Karleby Handelsträdgård

GPS: 58.163518, 13.642262
www.karlebyhandelstradgard.se
Öppet: Fre kl. 18-23, lör kl. 16-01, OBS söndag stängt
Utställare:
Karleby Handelsträdgård
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”Rocka Flowers” En hyllning till 50 talets trender och musik. En utställning med växter, ljus och ljud.
Övrigt: Fredag och lördag är ”Karleby grillen” öppen för den som är
sugen på klassisk gatuköks mat på vårat vis,
även soppa smörgås på hembakat bröd, kaffe och kaka.
Tillgänglighet: Grus och lägre trösklar, ej HWC

47. Kälvene-Näs Bygdegård

GPS: 58.089040, 13.732330
www.bygdegardarna.se/kalvene-nas
Utställare:
Margareta Boman - textilt tryck
Sara Grimling - betong och lammskinn
Maria Bruckshaw - keramik
Annika Wahreus - akvarell och lammskinn
Övrigt: Fordonsutställning (lördag)
Kaffe- och soppservering, försäljning
Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja, ramp och HWC

48. Hulegården

Vartofta-Åsaka
GPS: 58.099941, 13.676727
Utställare: Veteranmotorcyklar som konstutställning
Veterantraktorer Bolinder-Munktell
Övrigt: Kaffeservering samt korv med bröd.

49. Vartofta samlingslokal, Lilja friskvård

Lokalgatan 2
GPS: 58.099941, 13.630921
Utställare:
Maria Hellström - akvarell
Rosita Johansson - olja
Anna Wetterstrand - gjuter i betong
Eva Roslund - lappteknik, sydda barnkläder i roliga ekologiska tyger
samt handgjorda Tilda dockor.
Gun-Britt Svensson - ”Mommo´s barnkläder”, syr barnkläder och
tillverkar smycken.
Lena Fiala - handgjorda kort mm.
Marianne Alfredsson - höstkransar mm.
Mats Andreasson - fotografik
Therese Nohlgren - virkning och stickning
Övrigt: Kaffeservering

50. Jensens ateljé

Vårkumla gamla skola
GPS: 58.08044, 13.579144
www.jensensatelje.se
Utställare: Kristian Jensen - tusch, 3D collage,
blandteknik
Nytt för i år: En ny hemlig utomhusskulptur,
exklusivt för Konstnatten…

51. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum
och docksamling

Hjälmshögen 1, Åsarp
GPS: 58.05205, 13.58860
Utställare:
Hjälmshögens lanthandelsmuseum och docksamling - Ingemar och
Lillanna Johansson
Torleif Halvorsen - naturfoto
Caroline Dahlgren - egenbyggda dockskåp
Gunvor Bergdahl - parfymflasksamling
Erika Martinsson - mattdesign
Övrigt: Kaffeservering lördag och söndag. Försäljning av hemgjord ost
och smör. Fårskinn, textilhantverk, honung, ägg, potatis m.m.

52. Fageråsstugan

Stora Fagerås, Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare:
Emma Andersson - akvarell
Tim Johansson - blandade tekniker
Sandra Smedberg - akryl
Christina Johansson - akvarell, akryl
Bernt Johansson - olja, akvarell
Gunilla Fischer - keramik
Saiwaroon B-Larsson - blandade tekniker
Övrigt: Soppa, korv, fika med hembakat

53. Engs Smide

Åsgatan 4, 521 71 Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare: Johan Törnqvist, Anders Christensen mfl - veteranmotorer. I
drift endast lördag.
Stick&Prick, Lena J Carlstedt och Ingrid Törnqvist - handstickade mössor,
sockar, vantar mm.
Basilio Blanco - naturism och abstrakt, olja och acryl.
Anders Christensen - träslöjd
Öppet: OBS! Söndag stäng (eftersom lokalen ej är tillgänglig då)
Övrigt: Stor uppvärmd maskinhall

54. Ekehagens Forntidsby

Alvared, Åsarp
GPS: 58.032224, 13.557343
www.ekehagen.se
Utställare:
Invigning av Mekelsmäss och Konstnatten i föregående års falbygdssocken
Norra Åsarp.
Fre kl 18. Se separat program.
Knattenatta: Skaparverkstad för alla barn.
Utställning: Alla elever på Åsarpsskolan ställer ut på temat ”Forntida
konstruktioner”
Mörkervandring i forntidsbyn, fredag och lördag från mörkrets inbrott. Fri
entré.
Knattenatta: Lör och sön.
Övrigt: Restaurangen serverar mat och fika under lördag och söndag.

55. Jäla kvarn, Jäla

GPS: 58.034406, 13.368337
Utställare:
Duveredskött - försäljning av kvalitetskött av
nöt och unika charkprodukter, bl. a. korv och
kallskuret.
Servering av Idas värmande gulaschsoppa!
Närproducerat 2 km från kvarnen.
Mårtenstorps delikatesser - kallrökta produkter av bl. a. vilt och ost
Skeens gårdsprodukter - ekologisk fjällkoyoghurt och färskost
Ann-Louie Melltoft - målar i akryl, akvarell och olja
Gäsene Ryttarna - försäljning av ost från Wernerssons ost
Redvägs Bageri - ett hantverksbageri som erbjuder surdegsbröd och annat smått och gott
Sandhems bryggeri - försäljning av enbärsdricka och svagdricka
Grus Design - färgglada kläder till busiga barn
Stackhults trä och smide - smides- och träinredning i industriell stil
Made by Erica E - unika kläder och accessoarer till vuxna och barn
Trevia Design - egentillverkade stöpta och gjutna stearinljus, virkat, stickat
och tovat
Snickarglädje, Johanna Berglund - personlig inredningsbutik med nya och
antika produkter samt vår snickarglädje som kan beställas under dagarna
Marita Piela - målar djur och natur i akvarell och akryl
Annki Modig - försäljning av hembakat fikabröd som kan ätas på plats
eller tas med hem

Butiken på Skålltorp - hos oss hittar du fina inredningsdetaljer,
tyger med hästmotiv och bästa julklappen
Susanne Larsson - bokvikning, workshop, lör kl. 16,18 och 20,
kostnad 50 kr
Christina Tell - hälsolivsmedel och Woolpower kläder
Micki Wincent - allt möjligt virkat och stickat
Öppet: Fre 18-23, lör 14-01, sön 11-16
Övrigt: Upplev Jäla gamla elkvarn!

56. Wardins Gårdsprodukter
Ladugård, Brygghus, Trädgård & Gårdsbutik

Jäla Korsgården 2, Floby
GPS: 58.036417, 13.366406
www.wardins.se
Utställare:
Monica Lennér Svensson - smycken
Margareta Oscarsson - lappteknik
Alboga Plantskola - blomsterbinderi
Alboga Choklad - egen pralintillverkning
Vivianne o Kent Staberg - honung & hantverk
Monica Johansson - stickat & virkat
Hanna Jonsson - keramik
Christina Inhammar - stickat
Lotta Larsson - akryl/blyerts
Kristina Johansson - stickade Pippitröjor mm
Ljussatt upplevelsevandring (inriktning barn)
Fackelupplyst trädgård
Övrigt: Korv- och kaffeservering.
Försäljning av förädlade produkter i gårdsbutiken
Tillgänglighet: Särskild handikapparkering. HWC, i vissa lokaler
hjälper vi till över tröskel.

57. Grolanda Bygdegård, Grolanda

GPS: 58.076700, 13.385600
www.bygdegardarna.se/grolanda
Utställare: Lokala konstnärer och privata samlingar
Övrigt: Tårtbuffé med hembakta tårtor OBS! Ingen kaffeservering
på söndagen
Försäljning av ekoprodukter

58. Johanssons lamm & ull´s gårdsbutik

Gökhem Anguntorp 11
GPS: 58.16024, 13.41476
www.lamm-ull.com
Utställare:
Emilia Darius - handsydda och egendesignade käpphästar
Gunnel Svensson, GunnelS - textilt hantverk, barnkläder förkläden
m.m.
Viktoria Johansson, Johanssons lamm & ull - tovade alster t.ex.
sulor, sittunderlag och tavlor. Alster gjorda av lammskinn.
Deltagarna i Barngrupperna i från Svenska Kyrkan i Gudhemsförsamling visar upp sina alster utomhus
Övrigt: Servering med lammköttsmeny. Försäljning av lammkött/
charkprodukter, lammskinnsfällar, tovningsull, pepparkaksformar.
Hembakade kakor och bröd.
Tillgänglighet: Ej HWC

59 Gökhems kyrka

GPS: 58.174097, 13.447094
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare: Svenska kyrkan i Floby pastorat
Medeltida kyrkorum
Övrigt: Enkel kaffeservering med hembakat.
Böcker och vykort
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Ordinarie tider är Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Utställare med avvikande tider anges i utställarlistan

60. Cattis Porslin. Gökhem

GPS: 58.172979, 13.410111
www.cattisporslin.se
Utställare:
Catarina Larsson - handmålat porslin och glas,
virkade hattar och småpynt
Öppet: Fre 18-23, lör 15-01, sön 11-14
Övrigt: Vi finns på Instagram och Facebook

61. Strutsfarmen Gökhem

Anguntorp Lillegård Gökhem
GPS: 58.166317,13.424104
www.falbygdensstruts.se
Utställare: Visning av strutsarna, avelsdjur och
kycklingar i olika åldrar, samt emuer
Övrigt: Strutsburgare, kaffeservering,
Gårdsbutiken öppen, uppställningsplats för husbil.
Tillgängligt: Toaletten är liten.
Fordon med behörighet för rörelsehindrade parkerar på
gårdsplanen i direkt anslutning till evenemanget.

62. Lina Lygneroth - Keramikkonst

Gökhem Stallmästaregården 1
GPS: 58.172968, 13.442838
www.lygneroth.se
Instagram: @lina.lygneroth.keramik
Utställare: Lina Lygneroth - skulptur och bruksföremål i keramik.
Kvällsbelysta skulpturer i trädgården

63. Ateljé Lisette Friberg,
Gamla småskolan, Gökhem

GPS: 58.182789, 13.411946
Utställare: Lisette Friberg - målning, keramik
Fre: kl. 17-22, lör kl. 10-01, sön kl. 11-16

64. Påverås Gårdsmejeri

Påverås Sörgården
GPS: 58.175319, 13.501039
www.paverasgardsmejeri.nu
Utställare: Tinasmycken - smycken i olika tekniker med stenar och
pärlor.
Övrigt: Servering av kaffe och ostkaka, provsmakning och försäljning
av gårdens ostar.
Möjlighet att titta på gårdens djur.
Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja, med god vilja

65. Everta Hak Bjurum

Stora Bjurum Ljustorp 1
GPS:58.26383 13.49736
Facebook: Everta hak
Utställare:
Kristina Karlsson Humla, Tidaholm - blandteknik
Arne Johansson, Tidaholm - akryl
Övrigt: Kaffeservering med hembakat & våfflor
Tillgänglighet: Med hjälp in i huset, ej HWC

66. Sjögårdens lamm, Floby
Sörby Sjögården 1, Floby
GPS: 58.151901, 13.387474
www.sjögårdenslamm.se
Utställare:
Djurmålarna med bl a
Anna-Lena Hegrestad

16

- porträtt av djur i olja, akvarell och akryl.
Mattias Björklund - sömnad i lammskinn
Övrigt: Försäljning av lammkött, charkprodukter, lammskinn och
hantverk tillverkat av skinn och ull från gårdens djur. Servering av mat
och fika
Tillgänglighet: Del av utställning samt servering är tillgängligt med
rullstol men ej butik och toalett.

67. Floby Antikvariat

Veken Kapellet
GPS: 58.124127, 13.349204
http://www.flobyantikvariat.se
Utställare: Konstloppis i kulturtältet!
Skynda fynda konstnattens billigaste tavlor, foton och konstnärlig
kuriosa
Öppet: Fre 18-23 lör 14-01 sön 11-17
Övrigt: Vi bjuder på kaffe

68. Kyrkans Hus Floby

Storgatan 58
GPS: 58.138096, 13.338776
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare: Alla barngrupper i Svenska Kyrkans Unga, Floby pastorat
ställer ut konstverk de tillverkat under hösten.
Bengt-Åke Öhgren ställer ut naturbilder i fotografier och bildspel.
Övrigt: Servering. Försäljning av barnens alster

69. Salong Mika, Floby

Storgatan 55 52151 Floby
GPS: 58°08’12.7”N 13°20’13.1”E
http://mikadesign.se
Instagram: mikadesign.se & salongmika
Utställare: Öppen Salong/Butik - försäljning av inredningsartiklar,
presentartiklar och blomsterarrangemang.
Aloe Vera produkter från Foreverliving. Tidsbokning av massage och
ansiktsbehandling.
Välkommen till oss! Annika & Sofia
Tillgänglighet: Toalett ej HWC

70. Kommunalhuset Floby
Storgatan 55
GPS: 58.13702 13.33690
Utställare:
Sörby-Floby Hembygdsförening
Stor modelljärnväg
Leksaker från förr
Bildspel med äldre bilder från Floby
Övrigt: Korv o bröd, kaffe o kaka
Tillgänglighet: Rullstolsramp, HWC

71. Cesarstugan Östra Tunhem

GPS: 58.21784, 13.49674
http://www.cesarstugan.se
Utställare:
Mats Jellback, naturfoto
Patrick Wennerdahl, ätbar konst
Övrigt:
Restaurang med Mat & Fika kontakta oss för meny och priser
Upplev Sveriges landsbygd på
1930-40-talet i vårt museum Bondens År på 600 m2 och med 50
vaxfigurer i naturlig storlek (entré 60 kr)
0515-720431

Ordinarie tider för all är Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Utställare med avvikande tider anges i utställarlistan

TIDAHOLM
100. Samlingsutställning

Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8
Samlingsutställning med konst från utställarna i Tidaholm och Falköping.
Öppet: Tors 18-21, fre 12-23, lör 10-01, sön 11-14
Övrigt: Konsert och mingel i samlingsutställningen torsdag kl. 19

101. C-Magasinet, Vulcanön

www.avanna.se
Utställare: Anna ”AvAnna” Larsson - tavlor i akryl &
mixed media teckningar i tusch, kol, akvarell, fotografi.
Försäljning av originalmålningar, teckningar, art prints
och foton.
Mia Tidebrink Levinsson - foto

102. Marbodal Center, Vulcanön

GPS: 58.178623, 13.9594
www.svenskakonstnarer.se,
www.konstkvarteret.se,
www.danaingesson.se
Utställare: Dana Ingesson
- akvarell, olja
Dana tilldelades juryns pris i
Artistes du Monde
i Cannes 2016.
Öppet: Fre 17-23, lör 12-01 sön 11-14

103. Tidaholms museum, Vulcanön

GPS: 58.179302, 13.958838
www.tidaholmsmuseum.se
Utställare:
Hundar för hundra år sedan - Utställning med fotografier tagna av Signe
Lidwall (1881-1951)
Ewa Hoppe – extremt komplicerade korsstygnsbroderier
Per Gyllingberg - foto
Kristian Nilsson - foto
Övrigt: Besök gärna vår fantastiska smedja, intakt från Tidaholms bruks tid!

104. Vincontoret, Vulcanön

GPS: 58.178509, 13.958744
www.vincontoret.se
Utställare:
Maria Alloh - keramik, måleri och glas.
Maria Falk Larsson - akryl och keramik.
Torbjörn Samuelsson - abstrakta landskap i olja
och akvarell.
Öppet: Utställning: Fre 18-23, lör 14-01, sön 11-14
Restaurang: Fre 18-23, lör från klockan 17 (köket stänger klockan 22)
Övrigt: Restaurangen serverar en smakrik, höstinspirerad buffé;
innehållande soppa till förrätt samt kött eller fisk med tillbehör till varmrätt.

105. Litografiska verkstaden, Vulcanön

Utställare:
Gullvi Thorsell - akvareller
Therese Thorsell-Blank - doodleart och akrylmålningar. Målarböcker till försäljning.
Niklas Sjögren - måleri
Meeri Karlsson - encanstic

106. Tidaholms Idrottsmuseum, Tidaholm
Stallängsvägen 4
GPS: 58.179234, 13.961692
www.tidaholmsihf.swe

Utställare: Rolf Rydén - ”Folkkonst av tyngre slaget”.
Tidaholms Idrottsmuseum - ”Idrott i dåtid, nutid och framtid”.
Idrottsmaterial, fotografier, prissamlingar mm.
Öppet: Fre 18-23, lör 14-23, sön 11-14
Övrigt: Vi bjuder på cider och chips
Tillgänglighet: Särskild handikappingång finns, meddela i entrén
.

107. Festvåningen 4:an

Bruksgatan 4
GPS: 58.17841, 13.96464
www.fyranhuset.se
Utställare:
Håkan Andersson - diverse motivlackade föremål.
Birgitta Sörensson - återbruk, möbler, tomtar i naturlig storlek för
trädgård och loft.
Therese Söderbratt - pärlkonst, pärlar motiv, porträtt mm
Anette Karlsson - virkad konst, samt wettexdukar med decoupage.
Lena Hellqvist - gjuter i stengips, tillverkar ljuslyktor med decoupage.
Maritha Blomquist - vantar i alpackaull, återanvända plastkassar
som necessärer och i afrikanska tyger. Kort i fritt broderi.
Lisbeth Blomkvist Andersson - väskor, tavlor, armband och kort i
fritt broderi.
Arne Andersson - trädgårdsrosor av koppar
Övrigt: Bar/mat & fika.
”Konstnattenmeny” hela helgen. Barnpriser under 12 år. Fullständiga rättigheter

108. Kungsbroskolan

Ö. Drottningvägen 7 Tidaholm
Gps:58.182213, 13.964561
Barnens utställning
Barn i alla åldrar deltar med teckningar, skulpturer, figurer och
annat
Det kommer visas trolleri, eldshow mm
Övrigt: Överraskande invigning av Barnens Utställning fredag kl. 18.

109. Turbinhusön

Museigatan
GPS: 58.181378, 13.964331
Tidaholm Art in light
Ljussättning och utställning längs ån Tidan
Konsthallen
Moa Andersson - skulptur, skiss, måleri
Åsa Holm Jalnefur - textil
Museistugan
Assar Larsson - trähantverk
Jessica Gustafsson - keramik
Mariana Gård - trasmattor
Paula Sandgren - luffarslöjd
Ingemarstugan
Sofia Nilsdotter – smycken i silver
Jane Nyström Steen - yllebroderi, skinn, tovat, återbruk
Monica Nykvist - hattar, garner mm
Ann-Katrin Wiklund - sömnad
Kulturmagasinet
Kreativ Glädje:
Irene Hjelm, Camilla Widén, Lena Carlsson, Kristina Karlsson
Humla, Viola Grahn, Anne-Christine Holgersson, Maud Bengtsson, Ingrid Thunström, Inger M Klahr, Vivan Claar Skenberg, Britt
Fredholm - konst i olika tekniker
Snickarboden
Fredrik Lindberg - tuschillustrationer på papper, tryck och original
till salu.
Kaffestugan
Servering i mysig miljö
Tillgänglighet: HWC
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110. Ateljèn på Rudbecksgymnasiet

Vulcansväg 6 522 34 Tidaholm
Utställare:
Estetiska programmet och dess lärare ställer ut på temat: ”FN:s globala
mål”,
vi visar även andra projekt vi har gjort under året.
Serier, tidning, illustrationer, måleri, skulptur och hantverk. Välkomna!
Övrigt: Det kommer att finnas möjlighet att köpa några av verken i
utställningen.

111. Rosenbergshallen

Malmhultsvägen 1
Utställare:
Kulturpucken - konstprojekt med Tidaholms hockeyförening tillsammans med föräldrar, tränare och styrelse

112. Ekebergs gård

Agnetorp, Ekebergs Gård
GPS: 58.16758, 13.99127
www.ekebergsgard se
Utställare:
Tove Fiskbaek Lindberg - Yllefolket
Sara Ingrid Andersson - SA SIRA
smyckeskonstnär
Katrin Skoglund - Änglar med fnitter och glitter
Pekka ”The Wizz” Mannermaa - Pinstriping och lettering. Livemålning.
Peter PG Gustafsson - målningar och skulpturer
Johanna och Julius Pettersson - smide
Angelica Thorell - handinbundna personliga barnböcker.
Maria Gyllensvaan - textil och keramik
Övrigt: Fre - lör: Mat och dryck i samarbete med Wrågården och Nya
Viktoriabryggeriet.
Sön: Kaffe och våfflor
Finbilsparkering på gräset framför utställningshallen.
Tillgänglighet: Utställningen är på två plan.
Till plan två finns en brant uppkörningsramp

GPS: 58.173916, 13978901
http://lithonet.se/
Utställare: Katherine Van Uytrecht - litografier
Öppet: Fre 18-23, lör 11-01, sön 11-16
Hallen, Litografiska museet
Utställare:
Yvonne Fredholm - keramik & måleri
Jenny Bender - keramik
Britt-Marie Johansson - keramik, litografi & akvarell
Louise Osbeck - foto
Hellidens folkhögskola
Tidaholm
GPS: 58.17324, 13.97999
http://helliden.se
Utställare:
Deltagare och lärare med anknytning till Hellidens folkhögskola
Övrigt: Caféservering

116. Källarehem

Övertorpsvägen,Tidaholm
GPS: 58210797, 13.841668
www.angelicphotography.se
http://hendahl.se
Utställare:
Angelica Harms - fotografi
Kicki Hendahl - måleri
Övrigt: Fika

117. Fabriksområdet Madängsholm, Röde Orm MC

1968 skänkte Lions Club statyn Vattenbäraren till Tidaholms stad.
Detta firas med en vattenfestival kring temat: Staty – Vatten – Is.
Lördag kl. 14-23 Per Wahlström kåserar, vattenbärartävling, isskulptering - Lenn Art Ice Event tillverkar skulptur i is, musik med Vulcans
Mässingssextett och Vulcans Musikkår, elever från Kulturskolan uppför
dans/performance. Avtäckning av ”Vattenbäraren 2.0” kl. 19, ljussättning kl 20. I tältet på torget visas konst av elever från Hellidens
folkhögskolas linje för Grafisk design samt barns tolkningar av statyn
Vattenbäraren. I Sparbankens fönster visas exempel på konst av lokala
konstnärer som visades invigningsåret 1968.
Servering av Ehn´s kök. Försäljning av vattenbäraren Källefallsflaskan.
Söndag kl. 11-14
Konstutställning i tältet/Sparbankens fönster samt ”Vattenbäraren 2.0”.

Fabriksvägen 5, Tidaholm
GPS: 58°8’30.0”N 13°55’15.2”E
Utställare:
Åsa Carlsson - akryl mm
Micke Örn - blandteknik, akryl
Augusta Rode - blandteknik, akryl på olika underlag
I vacker miljö alldeles vid Tidans forsande vatten återfinns tre konstnärer med varsin särpräglad stil.
För Åsa har måleriet under alla år varit något som hållits privat,
detta blir utställningspremiär med utvalda alster, främst i akryl på
canvas.
Micke är en mångsysslande allkonstnär som gärna blandar tekniker
och underlag.
På canvas ligger kärleken till det abstrakta närmast hjärtat.
Augusta är den av konstnärerna med mest erfarenhet kring utställning av sina verk. Hennes hjärta klappar även för återbruk, vilket
ibland även märks i hennes konst vid val av olika underlag etc.
Varmt välkomna att besöka oss!
Övrigt: Kaffeservering, korv i bröd
Tlllgänglighet: Halva lokalen lättillgänglig.
Ramp finns till etage, prata med arrangör på plats.

114. Siggestorpsstugan

118. Sveriges minsta saluhall

113. Gamla torget, Lions Vattenfestival

S. Ringvägen mitt emot MatÖppet och Camping
Utställare:
Rigmor Andersson - glasfusing, skålar, smycken, lyktor mm
Bjarne J Mortensen - carving, rustika bord/bänkar,
ritningar och hantverk
Michaela Zabel - porträtt & bröllopsfotograf, Sverige/världen – Love
stories & Emotions
@BetongRus Viktoria Ahlberg Falk - gjuter i betong, korsstygn
Övrigt: Live-skulptering med motorsåg

115. Konstlitografiska Museet

Ljungbacken Köttorp
GPS:58.156701, 13.964503
www.sverigesminstasaluhall.se
Utställare:
Westgothia Chilipeppers - chiliprodukter
Kerstin Ahlin - keramik, grafiska tryck, hantverk
Anneli Larsson - betongfigurer
Eva Haglind - virkade alster, torkade matprodukter
Övrigt: Vi serverar våra närproducerad fika och maträtter från vårt
utomhuskök.
P-begränsad. Utställningen är till stor del utomhus. Husbilsparkering

119. Ateljé Widlunga

Berghem Velinga
GPS: 58.115639, 13.966635
www.widlunga.se
Utställare: Anne Karlsson - glasfusing, akvarell,
textil, prints mm.
Övrigt: Vi bjuder på våra goda våfflor så länge smeten räcker.
Tillgänglighet: Lokalen ligger på andra våning.

120. Velinga Bygdegård

GPS: 58.114582, 13.965286
www.facebook.com/konstsyntes
Utställare:
Eva Ekberg - akvarell, akryl, stickning, ljuslyktor
Johannes Bertilsson - tusch, akvarell, akryl
Jennie Blomdahl - virkning, frivolitet, makramé
Saga Andersson - lappteknik, sömnad
Övrigt: Försäljning av konst, konsthantverk, sylt, saft och bröd.
Servering av matpaj på lokala råvaror, kaffe, te, saft och kaka

121. Vättaks kyrka

GPS: 58.087513, 13.863974
Öppen kyrka med visning av målningar och utsmyckningar
Övrigt: Guidning fre 18-21, lör 14-20, sön 11-14
Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja
Servering och försäljning i Vättaksgården

122. Vättaksgården

GPS: 58.087723, 13.862772
Utställare:
Gull-Britt Almqvist - akvarell, stickning
Eva Ströberg - hönskonst
Karin Dahlberg-Sjöstrand - textilier, skinn
Vide Dahlberg - träslöjd
Harald Gustavsson - träskulptur
Claudia och Torsten Lendt – lightpainting (prova på) OBS! Ej söndag
Övrigt: Servering, försäljning

123. Galleri Dimme, Dimbo
Fridhem, Dimbo by
GPS: 58.167307, 13.853502
Utställare:
Anne-Christine Östensen
Margareta Borg
Annika Eichhorn
Teckning, måleri och hantverk

124. Ellinors keramik

Stationsvägen 10, Folkabo
GPS: 58.123067, 13.810952
http://ellinorskeramik.com
Utställare: Ellinor Johansson
– keramik i stengods och rauk
Övrigt: Parkering utanför lokalen

125. Kungslena Sörgården

GPS: 58.23618, 13.792813
Utställare:
Kungslena Bi & Bär - honung, sylt, saft
Maria Karlsson - akvarell, collografi, akryl
Stefan Karlsson - smide
Sören Nilsson - konst/hantverk av plåt & järn
Övrigt: Kaffeservering, enklare måltider.

126. Kungslena Kungsgård

GPS: 58.22786, 13.80441
Utställare:
Anneli Pettersson - Ns bestickringar/silver, tovat
Siv Johansson - fårskinn och handsydda fårskinnsalster
Ellinor Eng - nåltovat, försäljning av ull till hantverk
Yvonne Listigsdotter - växt och svampfärgade garner och alster
Skara ullhantverk - tovat, go värme från hals till fot
Anna Eriksson - naturfoto
Anna-Karin Eng - måleri i akryl och olja, spinning
Ulla-Britt Odenhög - glasfusing
Ing-Marie Ring - stickat och virkat
Berith Andersson - vävning, mattor, löpare mm
Björn Gustavsson - trä, pallar, leksaker, nyckelskåp mm
Helena Hammar - höstkransar
Maria Kjellgren - spinner ull på spinnrock, garn till salu
Catarina Johansson - konst i betong
Arne Johansson - tavlor i akrylfärg
Lallens inredning och design - smide inne och ute
Skåne lin - linproduktion som man gjorde förr
Nina Lorenzen - keramik
Övrigt: Kaffe med hembakat och grillkorv. Köp korv och grilla
själv.
Grillen är tänd fredag och lördag kl. 18-23

127. Stengärde

Ottravad 52293 Tidaholm
Utställare:
Ulla-Britt Karterud - akryl
Bengt-Åke Öhgren - foto
Övrigt: Kaffeservering, försäljning

Isbjörnar? Så klart!
Men kanske också
en och annan ängel!

128. Lawnitfabriken

Jollyro, Ekedalen
GPS: 58,210034, 13843031
Utställare:
Maria Blanck-Wahlström visar
målningar och teckningar i pastell,
akvarell, olja och akryl
Per Wahlström visar traktorer, tändkulemotorer och fordon från
svunna tider.
Övrigt: Servering, vändplan för buss

129. Ateljén i Ladan

MONSTER OCH METALL i ÖSTRA GERUM
Konstsmide

Östra Gerum, Brogården 1, Tidaholm
GPS: WGS84 58°8’23.7”N 13°45’43.5”E
Utställare:
Monster och metall i Östra Gerum:
Siv Andersson - tuschteckningar i stort format, akvareller
Linnea Lindgren - konstsmide
Anna Andersson - akvareller och tovad ull
Lars Lindgren - träprojekt
Jonas Karlsson – diorama
Övrigt: Parkering på gräsmattan ute vid vägen, 75 meter att gå.
Tuschteckningar
SIV ANDERSSON

Akvarell & Ull
ANNA ANDERSSON

Diorama

JONAS KARLSSON

130. Gällebergs Gårdsmejeri

Gälleberg Sörgården Tidaholm
GPS: 58.121632, 14.061421
www.jessicakleveland.com

Hellidens Folkhögskola
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LINNEA LINDGREN

Konstnatten på
Löfwings

Utställare:
Jessica Kleveland/ Kleveland Foto
– fotografi. Djur, natur & porträtt från landsbygden.
Karin Hultgårdh / Gerums gröna ängar
– biodling och produkter från bikupan.
Gemensam utställning:
”Där maskrosorna blommar - bilder från ett biodlingsår”
Övrigt: Kaffe alla dagar. Fika med ostkaka, lör 14-17, sön 11-14
Försäljning av tavlor & prints, honung, mathantverk & mejeriprodukter från gårdens butik.

131. Acklinga Mossen

GPS: 58.18522, 13.89093
Utställare:
Margareta Lindberg Fröding - dockor, olika tekniker.
KERINGA - Kerstin Allestam och Inga Turin - sömnad, stickat mm.
Unika plagg, en av varje modell och storlek
I handelsboden: Vårt egenproducerade angoragarn (passa på att träffa
kaninerna i deras egna hus.)
betongtomtar, ljuslyktor, höstarrangemang, pumpor mm
Övrigt: Kaféhörna och enklare förtäring

Klingvallsbussen

hop-on hop-off kl. 18-22, lörd. 29 sept

Går till:
Stadsbiblioteket - Helliden – Ekeberg – Helliden –
Rosenbergshallen/Siggestorpsstugan - Stadsbiblioteket

Bussturerna är gratis!

Boka er nästa

KONFERENS
i historisk kurortsmiljö

Konsert med
Pekingoperan
Kvällen den 29/9

Ända sedan 1867 har vår kurort varit en plats för hälsa, liv och
välbefinnande. Vi vet att en inspirerande miljö bidrar till nya
idéer. Att god fika och välkomponerad mat, med kött från lokala
gårdar, gör våra gäster pigga och kreativa. Och att en promenad
i parken, avkoppling i utomhus-källan eller ostprovning med
lokala ostar skapar guldkant.
Allt för att din konferens ska bli effektiv och avkopplande – och
en språngbräda mot nya utmaningar.

Kurhotell • Konferens • Spa
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tel 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se

För info om tider och
biljettförsäljning se
hemsidan

Börje Falemo
gästar Löfwings
8/9 - 21/10

Vernissage 8/9 kl 13.00
”Utblick mot ny horisont”
- med penseldrag från
Hornborgasjön till
Toscana och Lazio

På krogen serveras en skördeinspirerad
meny. I kaféet och baren serveras lättare
förtäring och ﬁka.
LÖFWINGS ATELJÉ & KROG
www.lofwings.se
info&lofwings.se
Tel. 0500-49 14 03
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Everta Hak i Bjurum - Nybakat för
den fikasugne kombineras med god
konst
Två gånger per år uppstår Everta Hak - under transäsong
och på Konstnatten. Gofika och konstutställning mitt i
”tranmarkerna” i det falutröda huset nära Bjurums
kyrka. Här är det alltid nybakat och utbudet alltid så
läckert att det hamnar mer på fatet än man tånkt sig.
I den hemtrevliga miljön smakar alltid fikat som bäst och
väggarna pryds alltid av god konst. Everta Hak är ett av
många annorlunda platser på Konstnatten som man
bara måste till.

ALLTID SISTA HELGEN I SEPTEBER
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Konstnatten arrangeras av
23
Falbygdens Mat och Kultur ek. förening
www.matokultur.se

Tidaholm

Falköping

Samlingsutställningar för Konstnatten finns på
Bildkällan i Falköping, Storgatan 10 1
och på Tidaholms Stadsbibliotek,
S Kungsvägen 8 100
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Follow your art
– konstpromenader för hjärta och hjärna
Under våren har Falköpings kommun arbetat fram en karta som
gör det lättare för dig att hitta utomhuskonst och street-art i
Falköpings stad. På konstnatten släpps kartan! Kartsläppet firas
med en vandring bland upplysta konstverk samt en lekfull konstvandring för barn.
Kartan heter Follow your art och har kommit till som ett konstoch hälsoprojekt. Med kartan i handen, eller i mobilen, kan du
ge dig ut på promenader som attraherar både hjärta och hjärna.
Framtagandet av kartan har bekostats av bidrag från kommunens
folkhälsoråd.
Tanken med kartan är att göra det enkelt och lustfyllt
att hitta till konsten, öppna ögonen för de konstverk vi ser i vår
vardag och skapa nyfikenhet för konst, säger Karin Hermansson
som jobbar som kulturstrateg på Falköpings kommun.
I Falköpings stad finns idag 25 skulpturer utomhus som kan
upplevas året runt, dygnet runt. Många verk har funnits på plats
sedan början av 1900-talet och är välkända i stadsbilden. Så bekanta att vi efter ett tag inte ser dem… Kanske kan kartan väcka
aha-upplevelser kring de konstverk vi går förbi varje dag?
Follow your art har tagits fram i samarbete med föreningen
Rizoma Galleri, vars satsningar inom street art har lämnat många
spännande spår i stadsmiljön. På hus och i vägundergångar kan
du uppleva väggmålningar skapade av konstnärer från många
olika länder.
I Falköping kan du se målningar på 14 platser. Konstnärerna kommer från Mexiko, Colombia, Sverige, Canada och
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Storbritannien, berättar Daniel Wilhelmsson, en av initiativtagarna till Falköping street-art.
Med hjälp av input från barn och unga, äldrevården, konstnärer,
föreningar med flera har kartan tagit form. I Follow your art ges
förslag på en rad olika slingor, med olika längd. Du väljer själv
färdsätt utifrån dina egna förutsättningar och bestämmer själv
om du vill gå en kort runda i stilla takt eller ta cykeln eller skateboarden och köra en längre sträcka i högre tempo.
Det är viktigt att kartan ska kunna användas av många,
utifrån ens olika villkor, menar Rob Coe, kulturutvecklare på
Falköpings kommun, som slitit sulorna i många kilometer då han
provgått alla sträckorna.
I kartan får du utöver förslag på vägar att gå även tips på hur du
kan titta på och prata om konst.
-Ta med en kompis och prata konst på vägen, uppmanar Karin
Hermansson, som hoppas att Follow your art kan bli en kul grej
att göra tillsammans.
Kartan släpps den 28 september och firas lite extra med en
ljus- och konstvandring bland upplysta konstverk och en finurlig
konstvandring för barn. Båda aktiviteterna utgår från Stora
torget i Falköping. Är du sugen på fler aktiviteter kring utomhuskonsten? Åk till Tidaholm och upplev utsmyckade statyer och
vattenbärarjippo på torget!
Text Falköpings kommun, Kultur

I Falköping kan du se målningar på 14 platser. Konstnärerna kommer från Mexiko, Colombia, Sverige, Canada och Storbritannien,
berättar Daniel Wilhelmsson, en av initiativtagarna till Falköping
street-art.
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Falköping - Kina, kulturutbyte med goda relationer
Kinas ambassadör i Sverige Mr Gui,
bekantar sig med Falköpings
kommunalråd Dan Gabrielsson
vid besöket i Falköping

Med en inbjudan från Kinas ambassadör Mr. Gui, laddade Robert
Bengtsson från Falbygdens Osteria väskorna med ost av tre sorter
och tre olika lagringar för att göra en ostprovning med ambassadens
personal för att få en kinesisk smakbild för hårdost.
Den Falbygdska osten blev ”het” vid ett besök på Falbygdens Osteria
då Ambassadör Gui, Handelsattaché Han och Kultur-attaché Pu gästade Falköping och tranorna i början av april. Ostbuffé, nordisk konst
och tranor resulterade i intressanta diskussioner om fortsatt samverkan för kultur och möjligheter för export av ost till Kina.
Ambassadör Gui var en mycket positiv bekantskap för Falbygden. Påläst och intresserad, förhörde han sig om området, hur jordbruket var
uppbyggt och han uttryckte sin glädje över det kulturutbyte som skett
mellan Kina och Falköping de senaste två åren.
Falbygdens Mat och Kultur, Falköping Nu och Falköpings kommun fick
förra året en inbjudan att gästa Shandongprovinsen i Kina. En delegation reste då till provinshuvudstaden Jinan för att under några dagar
vara provinsens gäster. Det var en mycket positiv upplevelse som
stärkt relationerna och det fortsatta kulturutbytet.
I Falköping har vi tagit emot kinesiska kulturaktörer som Shandong Art
Group, Shandong paradmarsch, Pekingoperan och Förbjudna Stadens
Kammarorkester. Det har varit samverkansarrangemang med Kurorten
Mösseberg, Ållebergsgymnasiet och Bildkällan.
Kulturen har definitivt öppnat dörrar mellan folken och varit en mycket
positiv drivkraft och relationsskapande. Många trevliga bekantskaper
för Falköping och dessutom möjligheter att förse det kinesiska folket
med ost från Falbygden. I november reser en delegation från Falköping
till Shanghai på China import expo på inbjudan från Ambassadör Gui,
Handels-attaché Han och Kulturattaché Pu.

Teaterhösten 2018
14/9 Jord
Ett relationsdrama om förväntningar,
sårade känslor och ett livsverk som
fallit i träda.
ÖSTRA TUNHEMS TEATER
FREDAG 14/9 19.00

___________________________________

14/10 Shirley Valentine
Maria Lundqvist
i hjärtvärmande modern klassiker. Livet blir inte riktigt som hon tänkt sig.
FALKÖPINGS STADSTEATER
SÖNDAG 14/10 18.00

_________________________________________

27/10 Ringaren i
Notre Dame
Medlemsresa till en musikal om
hjältemod och förtryck, om kärlek
och avsky.
GÖTEBORGSOPERAN
LÖRDAG 27/10 15.00

______________________________

11/11 Madame Flod
— Återkomsten
En modern humoristisk och dramatisk
musikföreställning med avstamp från
Strindbergs Hemsöborna.
FALKÖPINGS STADSTEATER
SÖNDAG 11/11 18.00

Här köper du biljetter: www.falkoping.se — ICA Maxi
Akademibokhandeln — Teaterbaren — 076-785 18 15
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Den Kinesiska delgetationen
besökte Arlas nya ostlager under
besöket i Falköping

”

Först kulturutbyte mellan folken
- sedan kan vi göra affärer!

”

ALLTID SISTA HELGEN I SEPTEMBER
ARRANGERAS AV FALBYGDENS MAT OCH KULTUR
WWW.MATOKULTUR.SE
Mekelsmässäpplet - symbolen för
Konstnatten och skördefesten 10 år.
Nu kommer ett nytt i glas
Tio år har gått sedan P-A Sandström - Sandström Konst tog fram
symbolen för skördefesten och Konstnatten, i keramik. En populär souvenir från Konstnatten och en populär present. En variant
av äpplet finns också som delas ut till förtjänstfulla insatser
under Konstnatten - Gyllene äpplet.
Nu kommer P-A Sandström att fram ett nytt äpple i glas tillsammans med ett glasbruk i Nybro, i samverkan med Falbygdens
Mat och Kultur.
Det nya glasäpplet släpps på Konstnatten under högtidliga former. Glasäpplet kommer att finnas till försäljning hos Sandström
Konst och på Bildkällan där samlingsutställningen finns.
- Det är fantastiskt att P - A nu tar fram ett äpple i glas. Hans
keramikäpple är unika och har glatt många. Det nya äpplet i glas
kommer att ge symbolen för skördefesten och Konstnatten en
nyränessans., säger Gerth Bragnå, ordförande i Falbygdens Mat
och Kultur.
Glasäpplet tas fram i samverkan med Falbygdens Mat och Kultur.

Ostprovning på Kinas ambassad i Stockholm, ledd av Robert Bengtsson Falbygdens Osteria.
Från vänster: Cheng Lu, ambassadörens assistent, Robert Bengtsson, Falbygdens Osteria,
Ambassadör Cong You Gui, Ambassadörens fru, JingLi Song m.fl ambassadtjänstemän
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Tema skulptur i Tidaholm
Under året har skulpturerna i Skaraborgs kommuner fått mycket
uppmärksamhet. Det började i en gemensam önskan om ett
samarbete kring den offentliga konsten och slutade i en bok, en
hemsida och ett utbyte av skulpturer genom projektet ”Vart tog våra
skulpturer vägen”. Man ville med projektet rikta blicken mot konsten
i våra gemensamma offentliga rum genom att byta plats på några av
dem. Vilka blir reaktionerna? Vad har konsten för roll i det offentliga
rummet?
Skulpturutbyte
Både Falköping och Tidaholm har ingått i skulpturbytet 6 juni – 31
augusti, där Falköping tagit emot konstverket On Tour, till vardags
placerat utanför Vara konserthus. Under utbytet placerades konstverket i Plantis. I Tidaholm blev det inte ett fast byte utan snarare
ett turnerande där Vattenbäraren från Tidaholms torg fått resa runt i
Skaraborg och besöka de 14 kommunerna. Under Konstnatten spinner
Falköping och Tidaholm vidare på skulpturtemat med konstvandring
och utsmyckning av befintliga statyer.

Konstnären Jan Steen
När konstnären Jan Steen fick uppdraget av Lions avsåg han inte att
göra en naturalistisk staty. ”Meningen har aldrig varit att kopiera någon av de gamla vattenbärarna utan det skall vara en bild från en viss
tidsepok”. Statyn är ”en symbol för viljestyrkan, för arbetets förmåga
att ge människan resning”. Ibland hör man att statyn kallas för Vattumannen. Och det finns viss substans i det eftersom det var arbetsnamnet från början. Och i vattenbassängen runt statyn är strålmunstyckena för vattenspelet ordnade som stjärnbilden Vattumannen.

Gökhems kyrka - tusenårsrummet
Under Konstnatten håller Gökhems kyrka öppet. Den är sin egen utställning, nästan
tusen år gammal, i vissa delar abstrakt och i andra delar övertydligt skildrad. Jessica
Nilsson kommer att bjuda på hembakta kakor och Svenska kyrkan utlovar också kaffe.
Prästen Anita Karlén hoppas att kyrkan ska bli som en oas och plats där konstnattsresenärer ska kunna pusta ut.
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Jubileumsfirande
Vid statyinvigningen i september 1968 var det festligheter en hel helg
och festligt skall det bli när Lions under Konstnattens lördag inbjuder
till Vattenfestival på Gamla Torget i Tidaholm på temat: Staty - Vattenbärare – Vatten – Is. Det kommer bjudas vattentävlingar, isskulpturering, vattenmusik, statydans mm.

Bild höger: Det senaste
mänskliga märket i kyrkan
är dopträdet som visar
vilka som döpts i kyrkan de
senaste åren.
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I det lilla stenhusets exteriör kan vi följa olika ombyggnationer och tillbyggnationer.
Kyrkogården som omgärdar kyrkan berättar också något om vår tid genom de efterlevandes val av gravstenar och färg på blommor.

Anita berättar lågmält, som för att inte störa kyrkans egna röster,
men med en enorm entusiasm om tidigare besökare under Konstnatten. Besökare från när och fjärran brukar komma in i kyrkan och
bara njuta av lugnet och få tänka sina egna tankar. ”Det är så tyst och
skönt”, har hon ofta hört.
Gökhems kyrka är en fantastisk tusenårsplats. Vi fascineras ofta av
ruiner, det trasiga och bortglömda. Sedan länge glömda platser blir
sevärdheter och turistattraktioner. Men i Västergötland har vi ju faktiskt rum som är äldre än våra turistruiner – som fortfarande används
så som det var tänkt att de skulle användas när de byggdes. Under
slutet av 1000-talet och början av 1100-talet uppfördes hundratals
kyrkor i Västergötland som därmed blev Sveriges kyrkotätaste område. Gökhems kyrka var en av dessa tidiga kyrkor.
Kanske var de som byggde kyrkan vikingar. Åtminstone hörde de
till den allra första generationen på medeltiden. Under 2018 lagas
och byts delar av den allra äldsta takkonstruktionen. 29 juni bjuds
allmänheten in till att se hur arbetet går. Alla får möjlighet att på
riktigt se hur kyrkans ursprungliga takbjälkar ser ut ovanför valven.
Hembygdsföreningen säljer nygräddat hällbröd.

Gåva från Lions
En av anledningarna till Vattenbärarens turné är statyns jubileum
som firas i år. Det är 50 år sedan Lions Club Tidaholm skänkte statyn
till Tidaholms stad 1968. Vattenbäraren skapades av Konstnären Jan
Steen och den historiska bakgrunden för statyn är de arbetare som
hämtade vatten från stadens brunn mitt på torget och gick med detta
till Vulcans tändsticksfabrik. De hade hinkar i ett ok och sedan ofta två
hinkar i händerna.
Statyn Vattenbäraren 50 år
”Jag har aldrig sett en vattenhämtare i Tidaholm utan hinkar, skor och
mössa” sade en äldre man som tjuvkikade när statyn sattes på plats
före invigningen 1968. Ja, diskussionens vågor gick höga om den nya
statyn. Rikspressen var på plats och det var även reportage i radio
och TV. Det fanns en liten oro att statyn skulle mötas av burop bland
de 2 000 åskådarna när täckelset drogs av. Men reaktionen blev lite
förlägna skratt och applåder. Åsikterna var många och varierande, som
”det finns ju inget i oket och gubben är inte vacker”, ”mycket bättre
än jag trott”, ”skulpturen är inte frånstötande, men” och ”det är en
30vacker staty”

Mäster Amunds fantastiska takmålningar från 1400-talet är fantasifulla och skickligt
målade. Bilderna bygger på bibliska berättelser eller helgonlegender.

Konstutställning
Som ett minne från 50-årsjubileet kommer Lions att låta ta fram en
särskild bordsvattenflaska. Flaskan med namnet ”Vattenbäraren Källefallsflaskan” är tänkt att fyllas med det rena vatten som kan tappas
direkt ur vattenkranarna i Tidaholm och som filtrerats naturligt i
Hökensås sandås. Deltagare vid Hellidens folkhögskolas program för
Grafisk design kommer att göra examensarbeten i form av etikettförslag till flaskan. Vinnande bidrag kommer att tryckas upp och pryda
jubileumsflaskorna som kommer att säljas under festivalen. Alla
elevalster kommer dessutom att presenteras i en konstutställning
tillsammans med information om de olika tekniker som använts.
Text: Johanna Andersson

Sedan det första kyrkorummet restes har generation efter generation satt sin prägel på kyrkan. Kanske kan man likna människornas
ombyggnader, tillbyggnader och förändringar vid årsringarna i ett
träd. Hela vår historia samlad, fullt synlig för oss, i ett enda rum. Vi
måste bara avkoda den. Vi sätter fortfarande vår prägel på rummet i
Gökhem. Det senaste tillskottet är ett litet dopträd. Här fästs droppar
med de nydöptas namn vid trädets genar. Mängden namn de senaste
åren visar hur många som vill komma just hit. Många har rest långt
för att få vara under mäster Amunds vackra målningar från 1400-talet.
Anita, som har jobbat som präst i Floby pastorat i 26 år, minns en
kyrka i glädje och sorg. Här har hon hälsat nya församlingsmedlemmar välkomna medan andra har lämnat gemenskapen. Vissa alldeles
för tidigt. Längst fram i kyrkan finns Anitas egen favoritplats. Det är
det vackra fönstret med färgerna som alltid sprider ljus i koret. ”Det
här är kyrkan på höjden – hit är alla välkomna”, säger hon med ett
brett leende.

Prästen Anita Karlén vid fönstret i koret där hon trivs bäst i kyrkan. Här är det alltid ljust.

Inför beviset för tidens obevekliga gång hopar sig frågorna inför
Konstnatten. Står kyrkan i Gökhem i tusen år till? Vad kommer
besökaren på Konstnatten 3018 att kunna utläsa av vår tid och av ditt
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besök på Konstnatten 2018?
Text och bild: Egil Josefson

Den Franska kocken på
Vilhelmsro gårdskafé.

café öppet

Café med milsvid utsikt över Falbygden
Välkommen att fika hos oss!

Sedan i slutet av april finns en fransk kock på Falbygden.
Vivien Monier är kocken som sade upp sig från sitt jobb
i Genève, sålde sitt hus i södra Frankrike och tillsammans med familjen flyttade till Falköping.

fre 11-23
lör 11-01
sön 11-17

Öppettider: 1 maj - 2 sep alla dagar 10-21:30
höstöppet från 3 sep ons-tor 11-20 fre-sön 11-17

konstutställning

www.cafemossebergsgarden.se

öppen enligt
Konstnattens tider

Lions Vattenfestival

Lördag 29/9 kl 14-20:30, Gamla Torget Tidaholm
Statyn Vattenbäraren i Tidaholm firar 50-årsjubileum. Den skänktes 1968 till Tidaholms stad av Lions Club.
För att fira detta anordnar Lions en festlighet i form av en Vattenfestival kring temat:

Staty – Vattenbärare - Vatten – Is
• Samling vid pumpen – kåseri om historisk bakgrund
• Vattenbärartävlingar mellan lag med vattenvana
• Skapande av isskulptur (Lenn Art Ice Event)
• Vulcans Mässingsextett spelar brunnsmusik
• Vulcans Musikkår spelar musik med vattentema
Lions Club Tidaholm i samverkan med Kultur&Fritid

• Kulturskolan framför statydans och teater
• Lions avtäcker ”Vattenbäraren 2.0”
• Kvällsmusik och ljussättning av statyn
• Vattenbäraren Källefallsflaskan säljs
• Konstutställning, Vattenhjul, Servering mm
För detaljerat program besök

Fredag 18.00–02.00
Lördag 14.00–02.00
Söndag 11.00-14.00

7

Lions Club Tidaholm

2018
28-30
sept

I JETTENE

ca 5 min från
Falköping

Vivien Monier Jobbar nu på Vilhelmsro Gårdscafé och har flyttat till Falbygden

Familjen hade sedan en tid haft planer på en flytt men
det var inte förrän de under en månad, sommaren
2017, hade provat på att leva som ekologiska bönder
hos familjen Wardin i Jäla som de verkligen bestämde
sig. Wardins såg Viviens kunskap om mat och råvaror
men också hur mycket både han och familjen trivdes på
Falbygden.
Maria Wardin visade familjen runt och lärde de franska
barnen sina första svenska ord - ”körv mä brö”.
När flyttplanerna blev allvar bad Vivien om tips på jobb.
Han visade sig vara en kvalificerad kock och Maria sammanförde Vivien och Mona och Ulf Lindén på Vilhelmsro gårdskafé. Nu finns den franske kocken i Falköping
med hela sin familj och jobbar som kock på Vilhelmsro.
Där kan du smaka hans kokkonst.
Vivien delar själv med sig av sin och familjens äventyr.

KonstNatten&Mekelsmäss
KONSTTÄVLING livekonstnärer tävlar
om publikens röster • MAT & DRYCK

från naturens skafferisamt öl/vin/alkoholfritt • LIVEMUSIK – för program

se vår webbsida

Winlöf & Co AB • 2018

Erik
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Varmt välkommen!

Utlandsbesök
Grillad alligator!

FRÅN SVERIGES YNGSTA
MÄSTERKOCK 2018
Lagar vilt som brodern Filip
Löfholm jagat. Portionerna säljes
till förmån för Amandas Stjärna.

Vivien Monier är kocken som sade upp sig från sitt jobb i Genève, sålde
sitt hus i södra Frankrike och tillsammans med familjen flyttade till
Falköping.
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Barockopera och gästkosert från Kina under Valle Baroque
i Kulturarena Tomtens Kalkbrott i Falköping
Den 15 augusti ges en barockopera, uppförd av Göteborg Baroque, och en konsert
med Förbjudna Stadens Kammarorkester från Beijing i Kina i Kulturarena Tomtens
Kalkbrott i Torbjörntorp några kilometer från Falköping. Kulturarenan har tidigare bjudit på både konstutställningar och konserter. Det är en magisk plats för
kulturarrangemang i den råa industriella miljön med en fantastisk akustik. Under
konserttillfället i arenan kommer också konst att hänga på kalkväggarna. Det är en
gäst-konstnär från Beijing i Kina som hänger sina bilder här.
Arrangemanget blir invigningskvällen för 2018 års Barockfestival, Valle Baroque
under ledning av Göteborgs Baroque.

Valle Baroque
15–19 augusti 2018
BILJETTER på www.ticketmaster.se
OBS! PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE
www.vallebaroque.se
Onsdag 15 augusti kl 19 Tomtens kalkbrott, Falköping:
INVIGNING! KÖP BILJETT
Dido & Aeneas, Offend the Gods and Love Obey med Göteborg
Baroque
Den förbjudna Stadens kammarorkester, Beijing
Torsdag 16 augusti kl 19 Mössebergskyrkan, Falköping:
Bachs cellosviter med Mime Brinkmann. KÖP BILJETT
Fredag 17 augusti kl 19 Varnhems klosterkyrka:
Dolcezza di Morte med Göteborg Baroque. KÖP BILJETT
Lördag 18 augusti kl 18 Kråks Herrgård, Skara:
Maskeradbal med Höör Barock. KÖP BILJETT
kl 23 Skara Domkyrka: nattkonsert med bland annat trumpetare
Söndag 19 augusti kl 18 Varnhems klosterkyrka:
AVSLUTNINGSKONSERT, KÖP BILJETT
Roman: Then Svenska Mässan med Göteborg Baroque och koristkursen

Barockoperan Dido och Eneas spelas den
15 augusti iKulturarena Tomtens kalkbrott

Förbjudna Stadens Kammarorkester från
Beijing i Kina gästar Kulturarena Tomtens
Kalkbrott och Valle Baroque

Tomtens Kalkbrott är en fantastisk
konsertlokal i det fria

34

35

”Det blir den häftigaste utställning jag haft!”
Du som söker en upplevelse utöver det vanliga, Du som tjusas av
guld, Du som letar efter skimrande verk som förändras med ljuset,
Du som vill gå på den röda mattan, Du som söker det hemtrevliga
och avslappnande – Du ska besöka Galleri Murat på Konstnatten.
På trappan möter Mercedes Murat med ett stort leende. I hallen
slår ljuset och en varm känsla emot oss. Det är omöjligt att inte bli
berörd. Trots att Mercedes konst och kunder finns i hela världen är
det i Skaraborg som hon verkar. Hon är uppväxt i Trollhättan, bodde
flera år i Spanien, utbildade sig på hantverkscentrum i Tibro och
kände ingen i området när hon öppnade galleriet på Istrums gård
för fem år sedan. Mercedes älskar huset, platsen och tystnaden.
Här kan hon skapa utan brus. Hon beskriver Skaraborg som ett
underbart område för konstnärer. Här finns goda nätverk, vänliga
människor och inte minst ett genuint konstintresse som sträcker sig
långt utanför finrummen.
I år medverkar Galleri Murat på Konstnatten för första gången. ”Jag
är jättepeppad. Det ska bli superkul”, berättar Mercedes strålande
av entusiasm. Besökaren utlovas en upplevelse utöver det vanliga,
med ett mystiskt och spännande ljud- och ljusspel som kopplats
samman med konsten. Känslan kommer att vara som ett tropiskt
klimat, inspirerat av Amazonas. Själv kommer hon att vara på plats
under hela Konstnatten, bjuda på kall dryck och berätta om sina
verk.
Under Konstnatten ställer Mercedes ut helt nya unika verk inom
möbelkonst och glasmåleri med ädelmetaller som 24 karats guld,
vitguld och platina. Hennes gallerist Phromotion möjliggör också att
nya verk, av bland andra Bertil Vallien, kommer att ställas ut tillsammans med verk av exempelvis Yrjö Edelmann och Ulrika Hydman
Vallien.
”Jag gör det jag är menad att göra”, berättar Mercedes. Hon har
funnit sin dröm och lever den, men konstnärskapet har inte varit ett
mål i sig. Trots att hon jobbar sju dagar i veckan brinner hon för sitt
skapande. Nya verk blir färdiga, ställs ut och försvinner hela tiden.
Hon berättar med värme i rösten om sina besökare. I galleriet är alla
välkomna, från paret som kommer direkt från svampskogen till den
kavajklädde konstkännaren.

43

Konst med ädelmetaller
Ljuset i Galleri Murat är märkligt varmt, livgivande och gör att man
vill stanna där länge. Utmed väggarna finns glaskonst med stiliserade och uttrycksfulla kvinnor som återkommande teman. Smakfullt
placerade står möbler med mjuka kvinnliga former, klädda och
målade i metaller och skapa färger. Överallt blänker det i guld och
andra ädelmetaller. Det är från glaset och metallerna som det varma
ljuset kommer. De fångar upp dagsljuset, förändrar det och skickar
det vidare till nästa verk. När ljuset förändras blir också upplevelsen i
rummet annorlunda.
I sin glaskonst använder Mercedes tekniken verre églomisé, en
ovanlig och tidskrävande metod som hon lärt av sin mentor och vän
David Smith, en världskänd signwriter från England. Tekniken innebär
att hon jobbar med spegelvänd förgyllning målat på glas. Mercedes
står bakom en glasskiva och skapar tavlan i omvänd ordning jämfört
med en vanlig målning. Sist gör hon bakgrunden. Att se henne arbeta
i ateljén väcker en märklig känsla av att hon på något sätt blir en del
av sina verk. Eftersom det inte är möjligt att måla över eller skrapa
bort något är det alltid det första penseldraget som gäller. Det kräver
en enorm koncentration och Mercedes berättar att hon i perioder
nästan inte är kontaktbar.
I galleriets innersta rum står fåtöljer och pallar med mjuka rokokoformer och skarpa färger, här finns också en en magnifik byrå klädd med
aluminium. Mercedes stryker kärleksfullt med fingertopparna över
byråns blanka yta. ”Kvalitet är viktigt för mig”, berättar hon. ”Möbler
kan vara smycken i rummet, men de ska också vara sköna att sitta i
och möjliga att använda”. Möblernas traditionella former kombinerat
med Mercedes konst gör att de passar i nästan alla hem.
Sjukdom och stor sorg är en del av den väg som skapade konstnären
Mercedes Murat. Arbetet i ateljén blev hennes terapi. När Galleri
Murat slog upp portarna för den första utställning för fem år sedan
hade hon kommit ut på andra sidan sorgen som en varm konstnär
med ett eget uttryck. På konstnatten får vi möjlighet att ta del av
hennes egen unika värld.

Under Konstnatten ställer Mercedes ut helt nya unika verk inom
möbelkonst och glasmåleri med ädelmetaller som 24 karats guld, vitguld
och platina. Hennes gallerist Phromotion möjliggör också att nya verk, av
bland andra Bertil Vallien, kommer att ställas ut tillsammans med verk av
exempelvis Yrjö Edelmann och Ulrika Hydman Vallien.
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Mercedes Murat med ett konstverk av Bertil Vallien.
Text och foto: Egil Josefson

Konstrunda i Vara
Konstrika idéer arangerar konstrunda i Vara
den 6-7 oktober 2018
Tid: 10.00 - 17.00
Platser: Flera olika bygdegårdar samt lokaliteter
i Vara kommun.

Välkommen att besöka
Dalénmuseet i Stenstorp

Samlingslokal: Godtemplargården (2 våning, Park Bio)
Adress: Teatergatan 3 i Vara. (Badhusparken)

Museet visar på nobelpristagaren
Gustaf Daléns stora uppfinningar inom
fyrtekniken, samt stora delar av AGAs historia
med AGA-spisen, AGA-bilen, medicinsk
utrustning, radio-och TV-apparater m.m.
Dessutom film samt ljud- och ljusspel.

Mail: konstrikaideer@gmail.com
Hemsida: https://konstrikaideer.wordpress.com/

DANSUPPVISNING
UNDERHÅLLNING
JEEPKÖRNING
BARNTIVOLI

Välkomna!

lördag 11.00 – 21.00

I sammarbete med:

söndag 11.00 – 17.00
Föreningen Fågelsjö i kulturbygd

Bilutställning
Swap&meet

Cruising
På norra europas
längsta “strög” 18-00.

Lördag 28 juli 2018

Nasco Yankee Meet
Falköping

www.nasco.se
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29 - 30 september 2018

Vi finns också på Facebook under namnet konstrika idéer

www.dalenmuseet.se - 0500-457 165

BILUTSTÄLLNING

Skördefest runt sjön Östen

För mer information:

Utställningsplatser
Böckernas Hus/Tidan Parken
Tfn 079 346 95 45

Larstorpet Binneberg
facebook.com/hantverksbodenlarstorpet

Österbergs konditori
Tfn 0500 47 00 47

Häljatorps Ägg & Grönsaker i Frösve
Tfn 0700-82 59 65

Läderverkstan och Bennys Trädgårdsjärnväg
Tfn 070 575 95 39

Öster Garden Väring
Facebook: Öster Garden, Lovelybycotton

Lilla Kuriosa Boden i Götlunda
facebook.com/lillakuriosaboden

ICA Blomman Stöpen
Tfn 0500 46 16 50

Källåsens Blomster och Trädgård Horn
Tfn 073 424 52 41

Vads kyrka
www.svenskakyrkan.se/norrabilling

Binnebergs Tingshus
www.binneberg.se

Klåvastens Vandrarhem
Facebook: Klåvastensvandrarhem-Skövde

Rörs Bygdegård
www.rorsbygdegard.se

Erikstorp Ulvåker

Facebook: Magasinet i Erikstorp

Rosenlunds handelsträdgård
www.facebook.com/RosenlundsTradgard

ICA Nära Tidan

Götlunda Församlingshem
Tfn 073 403 99 88

www.facebook.com/icanaratidan
Berglunda Vandrarhem

Tfn 072 748 40 52

Fullständigt program: www.nextskovde.se
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OSTKÄLLAREN
Visning fredag 20-22 • lördag 20-23

ca 20 minuter visning, guidning och
provsmakning • 50 kr/pp (barn upp till 12 år fritt)
Start hel och halv timme • Ostguide
Robert Bengtsson
• Max 20 personer
per visning.

KONST

RESTAURANG

28-30 sept
2018

Öppettider Konstnatten: Fredag 10-23*
Lördag 10-01* Söndag 11-16
Restaurangen stänger *1 tim tidigare

Inga-lill Ljung, akryl och olja.
Carola Tärning, Mrs Dice.

EXTRA KVÄLLSÖPPET

Smörgåsar & kakor,
stort urval av alkoholfria drycker samt
vin och öl.

OST- OCH
DELIKATESSBUFFÉ
Fredag • Lördag • Söndag
DROP-IN

EN OSTUPPLEVELSE
OSTPARADISET I FALKÖPING

VÄRD EN OMVÄG

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30

w w w. f a lbyg d en s o ster i a . s e

MÅNADENS OST
SEPTEMBER
FALBYGDENS BLÅ
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99:-/kg
ord 149:-/kg

