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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 årsstämman. Som medlemmarna förslog, blir det
en förändring 2020. Lägre avgifter och en lägre insats för att bli
medlem genomförs.
En fusion mellan Falköpng Nu och Falbygdens Mat och Kultur
kommer också att ske under året och som skall vara klar till
årsskiftet. De båda föreningarna blir en med föreningsnamnet
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening.
Det blir en starkare förenig med mer resurser och förhoppninsvids
ett tillskott av medlemmar som vill fortsätta arbetet med att utveckla besöksnäring och lokal mat och lokal kultur på Falbygden.

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, Mössebergsbagaren, Enoteca Gärdstorp, Johanssons Lamm & Ull, Folklore &
Finlir/Galleri Sandström, BS Foto AB, ICA Nära Flobyhallen, Knäck & Bräck, Floby Antikvariat,
Cattis Porslin, Robefa AB/Falbygdens Osteria, Mössebergs Kurort, Viltmat, Falköpings Elektriska
AB, Ateljé Bergaknuten, Kullenwalls Ekenomiska Byrå, Vilhelmsro Gårdscafé, ICA Kvantum,
Ateljé Vidlunga, Tidaholms Kommun, Claessons Charkuteri, Åsle Tå, Rudbecksgymnasiets estetiska program, Tidaholm, Åsle Tå, Saluhallen i Falköping, Bildkällan
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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.

Efter 20 år med
Falbygdens Mat och Kultur
- en gråhårig gubbe tackar för sig
En stormig höstdag i Hobro, i Danmark 1999, bestämdes det att starta en skördefest i Falköping för att förlänga turistsäsongen. Det var styrelsen i turistbolaget som hade strategidagar för att lägga kursen för turismarbetet. Flera av oss
hade sett satsningen på Öland där man tog tillvara tillströmningen av besökare
i september då husvagnar skulle hem efter säsong och då stugor skulle stängas
för vinterdvala. Hemma hos oss var det vanliga att säsongen tog slut i mitten av
augusti då skolorna startade. När brittsommaren kom var det inte en besöksanläggning öppen. Turistsäsongen från midsommar till skolstart var alldeles för kort
var alla överens om. Höstens skördefest skulle ändra på detta.
Det blev höstdagjämningen och Mikaeli som blev riktmärket. Målet var att besöksanläggningarna skulle ha öppet fram till dess. Med lite historisk bakgrund om
Mikaeli och höstdagjämning som märke för skörd och fest, sattes idén i verket.
Millennieåret blev starten för Mekelsmäss - skördefest på Falbygden. En blygsam
tillställning med goda ambitioner vad gäller lokal mat och lokal kultur.
Med uthållighet och kreativa människor skulle det bli Falbygdens största arrangemang genom tiderna. En förening bildades för att driva arrangemanget och
engagera näringen i utvecklingen av skördefesten. Falbygdens Mat och Kultur
ekonomisk förening bildades och vi som var med då hade ett långsiktigt åtagande
och ett ansvar för att bygga ett arrangemang för framtiden. För mig har det inneburit ett mycket roligt arbete med en positiv styrelse som med engagemang drivit
arbetet framåt. Lars-Erik Kullenwall som varit föreningens självklara drivkraft
slutade sitt ordförandeskap 2012 och jag tog över. Det var inte självklart för mig
men det var inte så många kvar som kunde bära föreningens historia vidare så jag
antog utmaningen. Nu har det blivit 20 år av ansvarstagande för det beslut som
togs 1999 så nu är det dags att lämna över till andra att föra arrangemang och
engagemang vidare.
Resultatet av det arbete som gjorts utifrån strategibeslutet 1999, är obestridligt.
Vi har en turistsäsong som inte bara varar september ut. Vi har i dag många året
runt öppna besöksanläggningar och Falbygden sjuder av aktiviteter och arrangemang som lockar besökare hit från när och fjärran. För många aktörer och besöksanläggningar är Konstnatten den viktigaste helgen på året då kontakter skapas
och affärer görs. Näringsmässigt har det varit mycket lyckat och arrangemanget
omsätter som minst 20 milj. i lokalsamhället. Någonstans mellan 40 och 50 tusen
besökare, varav 10 - 15 tusen kommer ”utifrån” är betydelsefullt för Falköping och
Falbygden. Vi har ett starkt varumärke i Konstnatten för Falköping.
Nu förs Falköping Nu och Falbygdens Mat och Kultur samman i en förening efter
en rad år då föreningarna haft ett nära samarbete och skapat mycket med gemensamma krafter. Falköping Nu med en konstrunda på våren, som drar ”tranturisterna” till bygden och tillsammans med Falbygdens Mat och Kultur gjort samarrangemang av det mer ovanligare slaget. Det har varit en fruktbar samverkan. Det
har också haft stor betydles att Falköpings kommun sett betydelsen av det arbete
som gjorts och som huvudägare gått in med kapital under de senaste åren. Det
har inneburit att vi kunnat marknadsföra Falköping på ett aktivt sätt lokalt och nationellt och att vi kunnat göra bra arrangemang men av det lite ”smalare” slaget.
Nu tackar jag för mig och för det gensvar som vi fått för det vi gjort och gör. Det
har varit drivkraften för att oförtrutet jobba vidare. Nu skall jag njuta av pensionärslivet och av att kunna vara besökare på Konstnatten i Falköping.
Njut av det tjugonde arrangemanget i ordnigen och TACK! Gerth Bragnå

Magasinet framsida är bilden Fågel Fenix av konstnären Van Arty som ställer ut på Cesarstugan.
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 15
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

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

Glasäpplet - symbolen för
Konstnatten på Falbygden
är designat och framtaget av
konstnär P-A Sandström
och finns att köpa på
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Gitarrer och golfputters från Falun hantverksutställning på Konstnatten
Tunt utskurna skivor av en Magnoliastam
ligger på hyvelbänken. Ljust vackert ådrat trä
som i sitt tidigare liv burit vackra blommor på
bar kvist. Nu är meningen att de skall utgöra
locket på en gitarr. Flera halvfärdiga klanglådor hänger i taket. Masurbjörk, alm och lönn
är några av de träslag som ger liv åt de gitarrer som Lars-Åke Nilsson från Falun bygger i
sin verkstad.
Han har varit slöjd- och tekniklärare hela sin
yrkesverksamma tid men tillbringar nu sin
tid som pensionär i den egna verkstaden där
vackra träföremål skapas, när han inte är på
golfbanan vilket också det är en passion.
- Att bygga gitarrer är en utmaning på många
sätt, säger Lars-Åke. Det är problemlösningen
i processen som jag gillar. Att få till de olika
delarna i instrumentet, allt från val av träslag
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till utformningen av verktyg och hjälpmedel för
tillverkningen, till ytskiktet. Sen skall det bli bra
ljud också. Hantverket i instrumentbyggande
lockar mig.
Det har blivit många vackra bruksföremål som
formats av Lars-Åkes händer. Kreativ kraft, nyfikenhet och ett teknikintresse är huvudingredienserna i skapandet. Att ”klura ut” hur man
skall göra är kanske den kraften som triggar
och får honom att glömma både tid och rum.
Det är inte bara slöjd- och teknikläraren som
driver fram gitarrbyggandet. Det finns ett
starkt musikintresse också som lockar fram
instrumenten.
- Det var sonen som började bygga en gitarr
till sig själv. Han bad mig göra färdigt den och
där hände något som fångade mitt intresse. Nu
har det blivit några akustiska gitarrer, halvakustiska och några elgitarrer. Nästa utmaning blir
att bygga en cello säger han och att han ”gått
igång” på den idén går inte att ta miste på.
När jag träffar Lars-Åke i ett vårfagert Dalarna,
förklarar han att gitarrbyggarsäsongen snart är
slut. Nu är det golf som gäller. Han är en hängiven golfspelare och det yttrar sig naturligtvis

också i tillverkning i snickarverkstaden. På
väggen i ett ställ sitter ”puttarna” uppradade.
Ingen är den andra lik men formspråket är
genomgående. De flesta är i trä men de finns
också i sten.
- Den här kommer från Göta kanal, berättar han och det blir tydligt att det inte bara
är ett material vilket som helst - det kommer
någonstans ifrån som ger innehåll och själ till
det han tillverkar.
Lars-Åke ställer ut i konferenslokalen i anslutning till samlingsutställningen för Konstnatten.
Gitarrer för den musikaliske och putters för
den golfintresserade. För den händige och teknikintresserade så finns det mycket att prata
med Lars-Åke om. För den golfintresserade
finns det ännu mer.

5

Karleby Handelsträdgård firar 80 år

48

1939. Världen stod inför ett av mänsklighetens största
misstag, andra världskriget. Jag har många gånger
funderat på hur detta påverkade min farfar Edvin och
farmor Margit som i samma stund skulle starta upp sin
handelsträdgård på Fårdala som sedan skulle bli den
verksamhet som bedrives på Karleby Handelsträdgård i
dag 80 år senare.
Ransoner, oljekriser, valuta, räntor, kalla vintrar, snö,
hagel, storm, torka, regn, misstag är något som ingår i
vårt yrke, att kunna böja ner huvudet, ta nya tag och gå
framåt för det SKA gå, för JAG vill att det ska gå! Detta
en förutsättning för att man skall lyckas och finnas kvar,
och det har ju fungerat i 80 år så det måste vara ett bra
sätt! Starten var nog inte lätt, ovisshet och krig inkallelse
till armén för farfar gjorde att farmor fick bedriva den
verksamhet som var möjlig med hjälp av andra då farfar
var inkallad för att bevaka norska gränsen.
1941 föddes min far Rolf. Världsfreden kom 1945 och
hjulen började så sakta snurra igen. 50 och 60-talet var
en tid då grönsaker, bär och blommor var varor som var
eftertraktade. Ibland tänker jag att jag skulle vilja vara
med där på torget en lördag i juli på 50 talet. Sommar, sol
och ett myller av människor som handlade. Dofterna från
solmogna tomater, meloner, lök och morötter mm, och
där på andra sidan av dom gröna bänkarna med senapsfärgade tak stod farfar i hatt, slips, väst och kavaj! Framför
honom står en dam, kanske fru Svensson i sin fina hatt.
Farfar sträcker fram papperspåsen med tomaterna och
gör som han alltid gjorde alla år på torget, lyfter på hatten
och säger ” Tack så mycket damen tack tack”.
Farfar har under åren blivit den som jag går tillbaka till
i tankarna och funderar på hur de orkade med allt slit!
I början var det hästen som fick göra grovjobbet, men
under åren kom jordfräsen och sedan traktorn och i dag
kan vi köra med en radrensare som är GPS-styrd, ställa in
gödningsmängd med hjälp av en sensor som sitter på bladet på en växt och i framtiden så plockas nog dom flesta
jordgubbarna med hjälp av en robot.
70-talet kom och far och mor köpte handelsträdgården
här i Karleby som byggdes på 30-talet.1978 slutade farfar
och farmor på Fårdala och blev pensionärer Under 80-talet minskade lönsamheten med att odla grönsaker och
produktionen övergick till prydnadsväxter, men jag kommer alltid minnas känslan som barn av att kunna smyga
in i ett växthus och plocka en solvarm gurka, bryta av den
och äta upp hela på en gång.
1999 var det min tur att ta över företaget efter att under
några år funderat på om det var detta som skulle bli min
framtid. Ett beslut som jag aldrig kommer att ångra! Att
kunna känna en sådan glädje av att få odla växter och
grönsaker måste vara sann ”Odlarglädje”! Att få möta våra
kunder och kunna dela med sig en del av ”mig” för det är
ju så på ett sätt. Att få vara med på en altan, rabatt eller
tallrik är en glädje för mig. Tack alla ni underbara människor som gör detta möjligt!
Vår produktion i dag är en odling av växter, grönsaker,
bär och förädling i vårt produktionskök som är basen i vår
verksamhet. Binderi i glädje och sorg är en annan stor del
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Edvin grundade Karleby Handelsträdgård för 80 år sedan

som vi tycker är viktig. Torghandeln är också en verksamhet jag vill behålla
och ser positivt på för framtiden då det är viktigt att vi har ett ”levande”
torg i vår stad!
I 10 år har vi byggt olika utställningar till konstnatten, något som är det
roligaste vi har gjort! Mycket arbete har det varit men många roliga minnen och uppskattningen från alla besökare sporrar till att fortsätta. Även
detta år kommer det bli en utställning som kommer att bli en resa i vårt
liv och leverne från 1939 till i dag. Att få jobba med växter, ljud och ljus
är inspirerande, och att kunna förvandla ett rum till en annan plats och
sinnesstämning har varit vårt mål under åren. Detta kommer vara vår sista
”stora” utställning under konstnatten. Vi kommer i framtiden att fortfarande vara med, men i en annan tappning. Så 2019 blir det final och det kommer vi att fira med att servera raggmunk och stekt fläsk som varit en av de
största succéerna från vårt kök genom åren. Ni har under åren fått mött
Sydamerika, Alfred Svensson, Lyckliga gatan, Mamma Mia och mycket
mer. Årets utställning planeras för fullt och vad den innehåller förblir en
hemlighet till konstnatten! Välkomna till Karleby Handelsträdgård!
mvh
Fredrik

7

Kulturarena Tomtens Kalkbrott 16 och 17 augusti 2019
Så här går det till i kalkbrottet!
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Konserterna är cirka två timmar med paus.
Som besökare tar du med dig något att sitta på.
Det finns inga läktare!
Enklare mat serveras av Viltmat och Cesarstugan
i pausen. Det är ingen alkoholservering!

Scen

Parkering sker på ytan utmed Broddetorpsvägen.
Endast bussar, bokade husbilar och fordon med
giltigt handikapsstillstånd får köra ner till parkeringsyta i kalkbrottet.

P husbilar
Publikplats

Entrétält

Husbilsparkering är iordnigställd i kalkbrottet
och platserna har el. Cirka 30 platser finns och
de måste förbokas.
Platserna kostar 150 kr/dygn, 180:-/dygn med el.

Endast för förbokade
husbilar. Platserna
har el.

Husbilsplats förbokas i formuläret på
www.matokultur.se
Betalning sker på plats.

Njut av två fantastiska och unika konsertkvällar
på en unik och fanstastisk plats. Av Patåbergens
Geopark får du information om geologin som
möjliggjort kalkbrotten.
När skymningen faller tänds kalbrottet effektfullt
upp och skapar en fin inramning.

Publikentré

ER-MUSIK PRESENTERAR

Välkommen till två oförglömliga konserter
i en unik miljö.

Fredag 16/8

JOHAN SIBERG
Dirigent

JOHAN BODING
& DARYA ZYKOVA

Barcelona & Barock – Bara Rock
Lördag 17/8

Infart endast
för busstrafik
och förbokade
husbilar

JOHAN BODING
NIGHT OF QUEEN BAND & CHOIR

NIGHT OF

QUEEN
KulturArena Tomtens Kalkbrott, Falköping
KÖP 4 BETALA FÖR 3!
8

1785:-/4 st (446:- st )
(ord. pris 595:- st)

Stud från 17 år 375:Onumrerade platser i det fria

Boka din husbilsplats i formuläret på www.matokultur.se

Fre 16 & Lör 17 augusti 19.00
Biljetter: 054-190080 scalateatern.com & ticketmaster.se
Teaterbaren Falköping, Akademibokhandeln Falköping
Falbygdens Osteria, ICA Maxi, Kurorten Mösseberg
WG Golfrestaurang, Löfwings Ateljé & Krog
Arrangör ER-Musik i samarbete med:

www.hyllningsfesten.se
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Hantverk och kvalité
på Turbinen i Tidaholm

109

I april öppnade Turbinen Tidaholm sin verksamhet i gamla AGA-huset på
Turbinhusön. Känt som Lilla Bryggeriet eller Gasverket hos vissa, kärt barn
har många namn. Fokus har flyttats från bar och restaurang till bageri och
café där den gigantiska stenugnen är hjärtat i verksamheten.
Hos Turbinen ligger fokus på hantverk och kvalité. I bageriet börjar bakningen tidigt på morgonen och doften från nybakade bullar sprider sig
snabbt. På Turbinen bakar man på riktigt och för hand. Man knådar bulldegar, kokar krämer och vispar fyllningar. För Turbinen är det en självklarhet
1
att baka från grunden
och att inte ta genvägar med färdiga mixer. Dessutom använder man sig gärna av ekologiska och närproducerade råvaror.
Den röda tegelbyggnaden är från 1930-talet och har tjänat som både
gasstation och bryggeri. En fantastisk lokal med luftigt inrede, högt i tak
och stora spröjsade fönster. På väggarna kan man njuta av vacker konst.
Planen är att ha gästkonstnärer som fyller lokalen med sin konst under
olika perioder. Först ut är Dana Ingesson med sina målningar i akvarell,
olja och akryl som kommer hänga juli månad ut. Under Konstnatten är det
Maria Falks konst som pryder väggarna och näst ut i november är Kristian
Karlsson Humla.
Välkommen under Konstnatten att njuta av Turbinens vackra miljö, goda
mat, smarriga bakverk, svalkande eller värmande dryck och förträffliga
konst.

Konst och hantverk i Vättak
Konstnattsutställning i Vättaksgården
och guidning i kyrkan

Kärlekens natt
i forntidsbyn

56

I vår tid möts vi överallt av svarta rubriker om kris, krig,
elände, svek och ensamhet. På Konstnatten får det onda,
hemska eller sorgliga mothugg i Ekehagens Forntidsby i Åsarp. Den som vågar kan följa med på ett fackeltåg i mörkret
på temat kärlek. I ett av forntidshusen serveras mat och
dryck i eldens sken. Den populära eldfesten är tillbaka efter
att ha vilat ett år.

med flera föreningar som deltagit tidigare år. Många av de
som medverkar är ungdomar som får chansen att prova på
teater och själva bygga ett evenemang. Det är erfarenheter
som man kan ta med sig hela livet. “Eftersom vi är öppna
och inbjudande själva sprider sig den kulturen lätt i gruppen”, berättar Elisabet Frick som är köksansvarig men också
pedagog i Ekehagens Forntidsby.
Världen är fylld av berättelser som berättar om det godas
kamp mot det onda. Det förefaller vara ett mänskligt behov
att ordna in världen i gott och ont. I sakens natur ligger att
det goda till slut segrar, underförstått är att vi alla är goda
och presumtiva segrare. Olika scener spelas upp längs
vandringsslingan och besökaren får stifta bekantskap med
flera kända och okända kärlekssagor och hjälteberättelser
från hela världen. Hur det slutar? Kanske kan Du gissa? - i
Ekehagens forntidsby är arrangörerna förtegna men ler när
frågan ställs.

Eldfesten i Ekehagens Forntidsby har anor sedan början
av 2000-talet. Med årets vandring i mörkret söker arrangemanget mysigheten och känslan från de första åren. Det
otäcka i mörkret tonas ner, istället får det rena ordet i teatern och den sprakande elden tala gemenskapens och kärlekens språk. Fackeltåget avslutas vid en av forntidens gårdar Totalt ges eldfesten i fyra vandringar med plats för sjuttio
där besökaren serveras mat vid den sprakande brasan.
personer i varje. Alla biljetter släpps 1 september via EkehaArrangemanget skapas av Ekehagens Forntidsby tillsammans gens Forntidsbys hemsida.
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I Vättak som på så många andra ställen har kyrkan lagt ner församlingsgården där kyrkans aktiviteter har ägt rum. I Vättak som på så
många andra ställen har byn gått samman och tagit över i samverkan med kyrkan. I Vättak blev det en ekonomisk förening som tog
över byggnaden och som nu driver verksamheten vidare. Sen åtta år
tillbaka har Konstnatten varit en av aktiviteterna så också i år.

serar Stig. Han vet allt om kyrkan och han har en och annan historia
att berätta. Kyrkan är mycket vackert dekorerad och bara det värt ett
besök. För den historieintresserade så var det i Vättak som Bondeförbundet startade. Här ligger Carl Berglund begravd, grundaren till
det som numera är Centerpartiet.
Kyrkan är byggd i början av 1700-talet och ersatte då en stenkyrka.

I Vättak bor det 60 personer och kreativiteten är stor. Monica Berg
är en av drivkrafterna och hon är själv en av utställarna med foto
från Vättak.
- Jag fotograferar i och omkring Vättak och det blir en dokumentation och bilder som speglar området här alla årstider, säger hon.
Vide Dahlberg är slöjdare och formar sköna ting av trä. Vide började
slöjda som pensionär och intresset att forma saker ur olika träslag
och för olika användning är en drivkraft för honom. Att vara en av utställarna på Vättaksgården på Konstnatten är också det en drivkraft
för skapandet. För Karin Dahlberg Sjöstrand är det i huvudsak textil.
Vävning med tekniker som gåsöga lockar fram vackra kreationer när
inte hon självf färgar garnet i väven till vackra bilder. Hon har också
med sig skinn från de Gotlandsför hon har på gården. Av skinnen blir
en del bruksföremål och naturligtvis finns de hela skinnen med sin
otroligt mjuka ull att köpa.
Granne med Vättaksgården ligger kyrkan vackert på en höjd. Där hu-

Den fjärde utställaren i Vättaksgården är Eva Ströberg. Hon deltar
med ett lite speciellt måleri som har rönt stort intresse.
Eva Ströberg bor i Vestby kommun i Norge men har anor från
Assmundskvarn i Vättak. Hennes profession är civilingenjör men
ägnar tiden åt att föda upp rashöns. Hon är internationellt känd som
rasuppfödare av Sultanhöna. Hon har spridit Sultanhöna inte bara i
Europa utan också i Ryssland och Turkiet.
Eva Ströberg är också mycket känd för sitt måleri och hon kallar
det för hönskonst. Sultanhönan uppvisar stora variationer i förger,
utseende och personlighet, vilket fick Eva att ge hönorna namn efter
politiker i hemkommunen. Likt hönsen sker oförutsägbara intriger,
märkliga allianser och mycket kackel i ”hönsgården”. Liksom andra
med politikernamn har hönorna uppträtt i reklamfilmer, deltagit i TV
och filminspelningar och porträtterats i en rad tidningar.
Evas bilder är inköpta till Stortinget, hemkommunen Vestby och till
lokala politiker.

Hönskonst av Eva Ströberg
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Karin Dahlberg-Textil, Vide Dahlberg-Träslöjd, Monica Berg-Foto

Stig Lundberg-Guide

Fullmatat program på Sagabiografen i Tidaholm Måleri, foto, ljud- och videokonst!
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Konstnatten 2019 bjuder på ett nytt spännande besöksmål i centrala Tidaholm då konstnärerna Anna Wilhelmsson, Ulf Wilhelmsson och Johan Lindell, med gäster, ställer ut på den
anrika Sagabiografen.
Anna Wilhelmsson, bland annat representerad av Laguna Art Gallery i Los Angeles (USA), är
en veteran i Konstnattensammanhang och medverkar för nionde året i rad.
Anna Wilhelmsson: ”Under årets utställning, i en ny och spännande lokal, står mitt måleri i
fokus. Jag arbetar i varierade tekniker som olja, akryl och akvarell och utforskar olika teman
som kroppar, landskap, rörelse och stillhet. Människor och mänskliga relationer återkommer
ofta i mitt bildskapande oavsett teknik. Jag jobbar gärna i stora format med olja och akryl.
Mitt måleri är ofta färgstarkt och expressivt. Ett av de verk som kommer vara med är en stor
målning 3,3 gånger 1,4 meter) som utgör en del av ett mixed media verk jag gjort tillsammans med min man där han gjort en ljudkomposition, jag har gjort målningen och Annki
Hedström Karlsson tre keramiska skulpturer.”
Ulf Wilhelmsson: ”Verket är en reflektion över den miljökatastrof med ett kollapsande
ekologiskt system som just nu pågår i Östersjön och har tidigare ställts ut på Karlskrona
Marinmuseum som del av ett konstnärligt forskningsprojekt. Ett annat område är fotokonst,
mestadels skrotbilsfoton på temat Bortom rost. De speglar min personliga upplevelse av
dessa övergivna bilar som för mig har omvandlats till spännande, litet sorgliga men också
vackra skulpturer. De är övergivna, lämnade åt sitt öde och naturen tar sakta men säkert tillbaka det som tagits av den för att skapa dessa artefakter som så väl symboliserar 1900-talet.
Även andra ljudkompositioner och videokonst av olika slag är ett för mig självklart inslag i
utställningen. Sagabiografen är ju en mycket intressant lokal som väl lämpar sig för just den
typen av verk.”
Johan Lindell medverkar även i år med fotokonst, där tyngdpunkten ligger i det analoga
fotografiets uttryck och möjligheter. ”Det finns något väldigt speciellt i just de analoga fototeknikerna som jag älskar. Varje bild blir unik i och med att det är en stor mängd av ljusmässiga och kemiska processor inblandade i både fotoögonblicket och i mörkrumstekniken. Små
skillnader i ljus, framkallningstider, val av film och papper, sätter sin prägel på varje bild.”
Under lördagskvällen kommer Anna, Ulf och Johan också att gästas av S.p.a.c.e. som kommer att framföra elektronisk experimentell musik till filmen Vampyr (Dreyer, 1932). S.p.a.c.e.
är en forskargrupp och en ensemble som har bildats för att experimentera, undersöka och
komponera musik i rumsliga ljudfält och i interaktion med visuel media vid Högskolan i Skövde. Forskningen innefattar audiell interaktivitet med visuella media som film, dans och spel.
Gruppen består av de tre kompositörerna och live-elektroniska musikerna; dr. Lars Bröndum,
dr. Anders Sjölin och dr. Jamie Fawcus. Noterbara prestationer av medlemmarna i S.p.a.c.e.
är konserter på bl.a. Fylkingen, Göteborg Scen och Musikhögskola och på Skövde Kulturhus.
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Häng med på spännande stadsvandringar om konst, kulturarv och
street art i Falköping! Vandringarna är -1–1,5 timme långa. Fika och
aktiviteter efter vandringarna för den som vill.
Fri entré, ingen föranmälan krävs - bara att hänga på!
EXTRA
familjevänlig

Torsdag 27 juni kl. 18

Torsdag 8 augusti kl. 18

BLAND PESTGRAVAR OCH
FESTPLATSER

FALKÖPING FÖR 100 ÅR SEDAN

START och SLUT Falbygdens museum.
Gratis fika efter vandringen.

FRÅN TÅG TILL KALKARBETARE

START Rizoma galleri. SLUT Fredriksbergsskyrkan. Efter vandringen kan den som vill hänga
med på en extra tur till fler street art konstverk!

STREET ART + HUMAN RIGHTS

Torsdag 5 september kl. 18

FRÅN MALTA JOHANNA TILL
FREJAHALLEN

START Ållebergsgymnasiet. SLUT Rizoma
galleri. Workshop tema Human rights och gratis
fika efter vandringen.

Konst och arkitektur. START Stora torget SLUT
Ungdomens hus. Gratis fika efter vandringen.

Torsdag 25 juli kl. 18

FRÅN NERTHUS TILL PELLA

EXTRA

BLAND VIKINGAR familjevänlig
OCH PILGRIMER
- I SANKT OLOFS FOTSPÅR
START Stora torget SLUT Falbygdens museum.
Gratis fika och visning av pilgrimsutställning efter vandringen.
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Torsdag 22 augusti kl. 18

STREET ART PLUSMENY

Söndag 14 juli kl. 12
EXTRA
skateboardvänlig

START Trätorget. SLUT Gamla stan.
Gratis fika efter vandringen.

Torsdag 11 juli kl. 18
Konst och arkitektur. START Falköpings centralstation. SLUT Connect, Wetterlinsgatan.
Gratis fika efter vandringen.

EXTRA
familjevänlig

Torsdag 19 september kl. 18
Konst och arkitektur. START Medborgarhuset
SLUT Falbygdens museum. Gratis fika efter vandringen.
Fredag 27 september kl. 18

UPPLYST KONST
START Stora torget SLUT Falbygdens museum.
Konstutställning och gratis fika efter vandringen.

www.falkoping.se/kultur13
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En dröm blir sann

Anne och Jörgen Philipssson har flyttat till landet. Grimmestorp i Härja
har blivit deras hem och det finns planer för den vackra herrgården.

Grimmestorp i all sin prakt. Visningar av gården sker under Konstnatten
en unik möjlighet att se gården som ligger vackert belägen i Härja

Anne Philipsson har sen liten drömt om att få bo på landet
med djur och natur nära inpå. Efter att ha bott i många olika
städer i vårt avlånga land har nu drömmen gått i uppfyllelse,
i Härja.
Från Stockholm till Härja
Anne föddes i Sandviken och har vuxit upp i Småland, Östergötland och Dalarna. Hon är utbildad ortoped och har jobbat
på många olika sjukhus i Sverige, bl.a. på SKAS. Sedan sju år
tillbaka driver Anne, tillsammans med sin man Jörgen, Cityortopedi, en privat ortopedmottagning centralt i Stockholm.
De senaste åren har tankar funnits på om det bara är detta.
Ska man bara jobba som läkare? Vad skulle man mer kunna
göra? Under dessa tankar dyker Grimmsetorps herrgård upp.
Och så var det bara så – säger Anne. Det var kärlek vid första
ögonkastet och inte så mycket att fundera över. Full av energi
berättar Anne kring planerna på herrgården.
Som det ser ut nu bor Anne i Stockholm på veckorna och på
Grimmestorp på helgerna. Tanken är att de båda ska tillbringa
mer och mer tid på Grimmestorp. Anne skulle gärna vilja ha
höns, får och kanske en häst - lite lagom med djur på gården.
Just nu jobbar Jörgen i trakten och bor heltid på gården så det
kan det bli verklighet inom snar framtid.
Utvecklingsplaner för Grimmestorp
Det finns massor med planer på att utveckla verksamheten på
Grimmestorp. Då makarna inledningsvis inte kommer att bo
permanent på Grimmestorp tänker man främst olika fristående event och ingen stående verksamhet. En av Annes söner
är skådespelare och familjen har många kontakter i teatersvängen. I den stora ladan planerar man att göra en scen där
olika teaterföreställningar kan framföras. Resten av ladan vill
man iordningställa till festlokal som man kan hyra till bröllop,
fester och andra event.
Konstnatten först ut för Grimmestorp
Man tänker även andra evenemang med Konstnatten först
ut, julmarknad och olika kurser. På gården finns ett magasin
med möjlighet till övernattning. Ett tiotal bäddar finns vilket
öppnar upp för ytterligare typer av verksamhet. Familjen
har ett stort hundintresse med bl.a. jaktträning av retrievers.
Idéer finns om att erbjuda andra med jakt- och hundintresse
mark för jaktträning och boende. Den fantastiska herrgårdsbyggnaden kan ju få vem som helst att börja fantisera. - Här
tänker vi arrangera middagar och kanske vinprovningar i den
stora salen på andra våning, säger Anne. Information om vad
som händer på Grimmestorp kommer att finnas på www.
grimmestorp.se.
Under Konstnatten kommer man få möjligheten att se mer av
gården under de visningar som bjuds. I en av sidobyggnaderna blir det fotoutställning med foton av Carina Lilja. Här kommer det även att serveras fika. I magasinet kommer ikonmålaren Efti Georlin och konstnären Caroline Berglind att ställa ut.
I skrivande stund finns många fler planer inför Konstnatten.

Utflykt i de holländska alperna på Falbygdens museum
Norman Sandén är tillbaka på Falbygden! Under hösten - och
självklart på Konstnatten - visas utställningen Utflykt i de holländska alperna på Falbygdens museum. Med utställningen
summerar Norman sitt konstnärskap för att skapa en grund att
bygga vidare på.
Norman Sandén kommer från Floby, ungefär två mil från Falköping, där växte han upp i mitten av förra seklet. För femtio
år sedan höll han sin första utställning på just Falbygdens
museum. Nyfikenhet och hans spirande konstnärskap drev
sedan Norman från bygden. Efter att ha gått flera konstutbildningar, gjort utställningar i många olika länder och verkat som
konstlärare är han alltså äntligen aktuell med en egen utställning i Falköping igen. Eva-Lill Nilsson är ordförande i Falköpings
konstförening som arrangerar utställningen. Hon berättar att
hon både är glad och smickrad över förfrågan. “... så som man
gör när välkända och erfarna konstnärer hör av sig”. Eva-Lill
fortsätter “Det är roligt att jobba med utställningar som ger
publiken något exklusivt som på något sätt går bortom vardagens invanda intryck.”
Egentligen tycks ingenting avskräcka Norman Sandén, han är
verksam inom en lång rad olika konstnärliga områden, exempelvis grafik, teckning, måleri, land art, poesi, performance
och fotografi. Utflykt i de holländska alperna är collage gjorda
med fotokopierade bilder i flera lager, både egna och andras.
Tematiken i utställningens titel finns nedlagd i alla verk. Ett
av Normans stora intressen som återkommer i verken är
geologin och de grundläggande krafterna i universum. Särskilt
intressant anser han termodynamikens andra huvudsats vara.
Den innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar;
isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk
jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi.
Varje bergsmassiv måste alltså till slut vittra ner till sandkorn.
Överfört till filosofi behöver även de största tankar behöver
göras hanterliga. Att i konst gestalta detta har blivit Norman
Sandéns kännetecken. ”Streck läggs till streck i takt med sekunder som läggs till sekunder. Att resa med linjer, koordinera
handens rörelse med andningens rytm. Streck som rör sig mellan erfarenhet och förhoppning. Stiger, sjunker, trycker och ger
efter, fyller ut, hoppar över. Varje ögonblick det okända. Måste
vidare! En utflykt i holländska alper?” förklarar Norman.
Utställningen på Falbygdens museum är ett sätt att summera
ett långt liv som aktiv konstnär. Tematiken med geologin i
centrum är återkommande, men metoden med fotokollage

är en påkallad nödvändighet. Parkinsons sjukdom innebär att
Norman måste välja de uttryck som fortfarande är möjliga. Utställningen innebär inte ett avslut på karriären, snarare är det
en sammanfattning som ska skapa en stabil bas att ta ny ansats
ifrån. Målsättningen är att temat ska utmynna i en skönlitterär
bok. Som konstnär är Norman Sandén fortfarande en ung man.
Utställningen Utflykt i de holländska alperna visas på Falbygdens museum från 15 september till 13 oktober. Under hösten
kommer Norman att vid två tillfällen berätta om först Östasiatisk bergsmetaforik och sedan om sin föregångare Robert
Smithsons Land Art.

Välkommen till Grimmestorp för att se vad som händer!

ANNA & ULF
WILHELMSSON
mål e r i o c h f o t o g r a f i

Möt Annas färgstarka måleri där känslan
står i fokus. Hennes konst har varit med i
flera jurybedömda utställningar och hon
representeras av Laguna Art Gallery, CA.
Ulf arbetar med foto, ljud- och videokonst
på temat skrotbilar, vägar och rörelse.
www.annawilhelmsson.com
@studioanna
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Under Konstnatten på Sagabiografen
i Tidaholm

15

TEMA
DROT T N I NG
K RIST I NA

VALLE
BAROQUE
14 –18 august i 2019
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Biljetter eventim.se
Program vallebaroque.se

Ingen bor längre längs den fattiga tå-gatan i Åsle. Det var
längesedan, skratten, svordomarna, barnens kiv och ljuden
från hantverken tystnade. Men på Konstnatten vaknar delar av
tån upp igen. Tydligast märks det kanske i smedjan. Åter skall
klangen av släggor mot järn ljuda i det lilla huset. Återigen står
skickliga hantverkare och konstnärer vid ässjan och skapar. Det
är inget skådespel - när smedja Therese gästar Åsle tå är det
på riktigt!

vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att se temperaturen på materialet. Inte heller är det svartaste mörkret bra.
“Det är svårt att se vad du gör”, skrattar Therese. Förmodligen
kommer några lampor att tändas i smedjan under natten.
Therese och Niclas ser fram emot Konstnatten med glädje och
hoppas på många glada och intresserade besökare. “Givetvis
hoppas vi även att besökarna tar med sig något av våra unika
smidesarbeten hem, så de kan fortsätta att sprida glädje till
köparen även i framtiden”, säger Therese med ett leende.

Therese och Niclas Engdahl håller vanligtvis till i sin smedja i
Husaby vid foten av Kinnekulle. På Konstnatten gästar de alltså
Åsle tå öster om Falköping. Den lilla tå-smedjan kommer att
vara bemannad hela Konstnatten. Besökaren får möjlighet att
se några av Sveriges skickligaste konstsmeder i arbete, kan
göra personliga beställningar och inte minst ta med fantastiska
smidesföremål hem. Smederna har erfarenhet av att tillverka
allt från bruksföremål till konst. Det kan vara smycken, restaurering, inredning till både privatpersoner och företag.
Therese Engdahl berättar att de medverkade på förra årets
konstnatt. Hon tyckte att bygatan var fantastisk och när frågan
kom om att medverka även 2019 var svaret enkelt. “Vi kommer att ha konstutställning med skulpturer, bruksföremål
och smycken”, förklarar Therese. Hon tillägger att de även av
och till kommer att live-smida mindre föremål som krokar,
smycken och liknande.
Åsle tå minner om det gamla bondesamhället med dess olika
göranden, tro och dagsrytm. Det passar bra för Therese som
hämtar mycket av sin inspiration i naturens växter och djur
men även i folktrons berättelser och symbolik. Att smida i en
äldre smedja gör att smederna även måste förhålla sig till ljuset under dagens olika tider. Therese berättar att dagsljus kan
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Derek Eder

Emmelie Lundgren

Valle Baroque presenteras av Göteborg Baroque

Smedjan får liv i Åsle

▪ Café
▪ Belyst Tågata
▪ Konstutställningar
▪ Mat och hantverksmarknad
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Äpple, jord och Rock n´roll på Höge Rock

1
Monika Wahlgren
- konstnär i själ och hjärta

Caroline och Hannah är båda fotografer men professionen håller på att formas på arkitektutbildningen och socionomutbildningen.
Engagemanget finns däremot i helt andra saker där kameran är ett verktyg för båda. De blev sammanförda av en gemensam bekant som
tyckte att de skulle träffas och på den vägen är det. Nu gör de en gemensam utställning på den lilla gården Höge Rock i Mårby, Vilske

Monika Wahlgren har efter flera år i England och Indien, landat
i Floby där hon numera har sin bas. Monika utstrålar kreativitet
och idérikedomen är stor liksom effektiviteten. Hon är intensiv
och engagerad när hon beskriver sitt konstnärskap.
- Jag är en berättare och filmskapande och skrivande är mina
verktyg för det men jag vill också uttrycka mig på andra sätt,
säger Monika.
Monika utbildade sig till jurist i England men ville egentligen
arbeta med teater, konst och film och så blev det efter avslutad
juristexamen. Teaterroller och modelljobb blev reklamfilm och
filmroller i Indien, där hon verkat i flera år både som skådespelare
och regissör.
Nu håller Monika på att etablera sig på Falbygden med flera
filmprojekt som kortfilm med budskap som hon vill förmedla,
reklamfilm och dokumentärer. Flera projektidéer finns också
på agendan. Kortfilmsfestival i Falköping, barnboksprojekt och
ett konstprojekt i Floby är bara några idéer som kommer att se
dagens ljus i framtiden.
Monica har precis avslutat en dokumentärfilm om Jan Eklund och
hans konstnärskap. Under produktion är en dokumentär om Falbygdens Mat och Kultur och Konstnatten. Delar av Monikas produktion kan ses under Konstnatten. I anslutning till Bildkällan och
samlingsutställningen visas bland annat filmen om Jan Eklund.
Monika själv är ett bra uppslag till en dokumentärfilm med titeln
Monica Wahlgren - Konstnär i själ och hjärta.

Retrospektiv utställnig av
Jan Eklunds Konst på
Ekbergs Plåtslageri
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Jan Eklunds uttrycksfulla träfigurer
visas på Gärdesgatan i Falköping under
Konstnatten. En utställning som gör en
tillbakablick på Jans konstnärskap och
skapande. Jan deltog med en utställning
på Konstnatten 2018.
Jan lämnade inget åt slumpen utan kunde
arbeta med sina figurer i trä under lång
tid för att få fram det rätta uttrycket.
Underfundigt och skarpsinnigt mejslade
han fram detaljer som får betraktaren att
stanna upp, upptäcka och söka efter nya
detaljer.
Jan Eklund var en god berättare och han
hade en story att berätta vilket han uttryckte i sina träfigurer men också verbalt
för den som hade tid att lyssna. En god
berättare som Jan kräver en god lyssnare, vilket han fick i Monika Wahlgren,
dokumentärfilmare från Floby. Monika
Wahlgren har gjort en dokumentär där
Jan berättar om sitt liv och sitt skapande.
Filmen är såld till SVT men kommer att
visas i anslutningen till Samlingsutställningen på Bildkällan under Konstnatten.
Jan Eklund gick ur tiden i årsskiftet efter
en kort tids sjukdom.

Det står ett stort högtalarpaket i en dörröppning i ladugården där utställningen skall vara på Konstnatten. Utanför
skymtar de nysatta äppleträden som utgör projektet för
gården Höge Rock som hon driver med sin sambo. Högtalarna är till för att skrämma rådjur och andra djur som
gillar att gnaga av trädens bark. Under nätterna strömmar
det rockmusik ur högtalarna i brist på nät som skyddar de
Foto: Caroline Glabik och
Hannah Svanteman

Vännerna
Caroline och
Hannah i
äppelod
lingen
på Höge
Rock

i år skall det bli en liten skörd om det vill sig väl. Så kanske det blir så att besökaren på Konstnatten kan dricka ekologisk ”äpplemust on the Höge Rock”.
Carolines utställning handlar om när två stadsbor bestämmer sig för att starta
äppelodling och det är naturligtvis kameran som får berätta.

35

19

Caroline med
äppelplanta på
uppfartsvägen till
gården Höge Rock

unga plantorna. Det skall bli äppelodling med ett gårdsmusteri är tanken. I ladugården skall det bli säsongsfik
och gårdsbutik.
- Vi gillar Österlen säger Caroline Glabik som en förklaring till varför det blev just äppelodling.
- Vi är glada amatörer men nu är vi på väg att bli riktiga
proffs med all den hjälp vi fått från länsstyrelsen med råd
och tips och den hjälp vi fått med att starta företag. Redan

Hannah Svanteman har ett stort miljöengagemang där hon använder kameran
för att visualisera budskapet. Hennes utställning kommer att handla om matsvinnet och vad som kan göras för att minska det. Engagemanget är stort och
hon ger en rad lösningar på problemet som var och en av oss kan på ett
enkelt sätt ta till oss och använda.
- I vårt Konstnattscafé på Höge Rock kommer jag inte bara att ge tips och råd,
jag kommer också att bjuda på matsvinnssmakprov, säger Hanna.
- Matsvinnet är så onödigt och så enkelt att göra något åt, säger hon och tar
exemplet med buljong och fond som är så enkelt att göra av skruttiga rotfrukter och grönsaker i stället för att slänga dem eller köpa buljong på tärning i
affären.
Konstnattsutställningen på Höge Rock blir premiären på säsongscaféet och
förhoppningsvis ekologisk äppelmust, producerad från den egna äppelodlingen
som tar form på gården. För att hitta till Höge Rock följer man enklast vägen
från Bjurum/Trandansen mot Floby. Efter cirka en kilometer på den högsta
punkten på den lilla åsen som vägen följer, ligger den en bit in till vänster.

Konstnattslättöl för dig som serverar mat på Konstnatten
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Falbygdens Mat och Kultur har tagit fram en
Konstnattslättöl tillsammans med det lokala
bryggeriet Victoria.
Ölen finns att köpa för dig som vill ha det lilla
extra till maten på Konstnatten. De flesta
som serverar mat under arrangemanget har
lättölen i sitt sortiment. Lättölen är unik och
serveras bara under Konstnatten.
Ölen finns också att köpa som present, då
tillsammans med en ölkorv framtagen av
Claessons chark i Falköpng. Presentförpackningen finns att köpa i anslutning till samlingsutställningen på Bildkällan i Falköping.

info@matokultur.se
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FALKÖPING

Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14

1. Falköpings kulturhus, BILDKÄLLAN

6. Atelje Krapplack

Storgatan 10, vid Stora Torget
GPS: 58.161088, 13.554683
Bildkällans utställare:
Föreningen konstrundan Ulricehamn – Måleri, keramik mm
Utställningarna pågår 27/9 - 5/10.
Öppettider v 40 ons - fre 14-18 lör 10-14
Samlingsutställning
Utställningarna pågår 27/9 - 5/10.
Konst från utställarna i Falköping och Tidaholm
Öppet under Konstnatten: Fre 10-23, lör 10-01, sön 11-14
Konferensrummet
Lars-Åke Nilsson – Gitarrer och golfputters
Prova konsthantverkarens putters.
Garaget och kontoret
Monika Wahlgren – dokumentärfilm
Berit Hallström/Tom Paul Silversmide, mönstermålning i Mandalaform.

2. Galleri Sandström
Trädgårdsgatan 32
GPS: 58.161617, 13.55513
http://www.sandstrom-sandstrom.com
Utställare:
Konstutställningen "WITHIN"
Annelie Sandström - Måleri, mixed media, objekt, design
P-A Sandström - Skulpturer i raku och sandgjutet glas
Öppet: Fre 10-23 Lör 10-01 Sön 11-14
Övrigt: Här hittar du Annelie Sandströms designserier FALKÖPING och WILDLIFE!
Utställningen har vernissage lördag 14:e september 10-14
Året-runt-öppet galleri
Tillgänglighet: Ej HWC
3. Rizoma galleri

Flygares gränd 3 Falköping
GPS: 58.161392, 13.555192
www.rizomagalleri.com
Utställare:
Grupputställning med olika konstverk från Rizomas konstnärer

4. skAPA KULtur, Ateljébutiken, Flygares gränd 1, Falköping
GPS: 58.161392, 13.555192
www.skapakultur.se
Info@skapakultur.se
Utställare:
Christer Friberg, Olja
Aaza Jacobsson - Akryl
Öppet: Fredag 10-23 Lördag 14-01
Söndag 11-14
Övrigt: Konstnärsbutiken är öppen.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

5. Saluhallen, Stora Torget, Falköping
Skördefest och Konstnattslunch alla dagar.
Öppet: Fredag och lördag öppet till 20.00, sön 11 - 15.
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Östertullsgatan 18
GPS: 58.162463, 13.557601
Utställare:
Pia Forss - Olja, akryl,
Karl-Evert Berg - Olja.
Bettan Lundblad - Olja.
Lena Mellgren - Akryl.
Monica Kvick - Olja, akvarell.
Maria Pettersson - Akryl.
Berit Johansson - Olja.
Kerstin Midnäs - Olja, akvarell.
Monica Gustavsson - Akryl.
Anette Larsson - Akryl, akvarell.
Maria Svensson - Olja, blyerts.
Lennart Thilander - Skulptur.
Josefine Wallander - Olja.
Taleb Ozemany - Akryl.
Peter Öhrn - Olja.
Tillgänglighet: 2 - 3 trappor utan hiss

Där inget annat anges gäller
ordinarie tider. Fredag 18 - 23
Lördag 14 - 01, söndag 11 - 14.
Avvikande tider kan förekomma
på grund av olika anledningar
som arrangören tagit ställning
till och godkänt. Detta gäller vid
förkortade öppettider.
Flera av utställningsplatserna
har öppet längre än anvisade
tider.
För oss är det viktigt att alla
följer öppettiderna under
varumärket Konstnatten så att
du som besökare skall veta och
inte bli överraskad av stängda
utställnigar.
Arrangerande förening
Falbygdens Mat och Kultur
www.matokultur.se

Anitha Zetterlund
Gun-Brith Pettersson
Renée Ungh
Solveig Persson
Alexandra Magnusson - Äggoljetempera, olja, akryl, fotomontage
Ann Westerlund - Konsthantverk
Ann-Kristin Magnusson - Akvarell, olja, akryl
Erika Bueno Svantesson - Akryl, olja
Helena Hallberg - Silversmide och glasfusion
Johan Pehrson - Fotograf
Linda Axén - Mixed media
Ulla Axén - Akryl, akvarell, olja
Van Arty - Måleri, blandteknik
Weronica Darius - Tusch och akvarell
Övrigt: Gårdscafé med matservering och hembakt fikabröd
på lokala och ekologiska råvaror. Utbud av alkoholfria drycker,
lokala öl och ekologiska viner.
Möjlighet till övernattning i vårt Bed & Breakfast på gården!
Tillgänglighet: HWC finns. Utställningen är i markplan.
Något begränsad möjlighet till parkering utanför cafét. Använd gärna parkeringarna vid HM-huset och ta en 5 minuters
promenad till oss och övriga utställare i centrum!

7. Medins väskor, gamla stan

Repslagaregatan 10
GPS: 58,1588194, 13,5557427
http://www.natvaskan.se
Utställare:
LÄRAREN OCH ELEVEN:
Ulf Söderhielm - Kol
Thomas Medin - Olja
Väskor i skinn direkt från italienska tillverkare till bra priser.
www.nätväskan.se
Övrigt: Spontant pianospel av läraren kan förekomma vid
spridda tillfällen.
Tillgänglighet: Parkering på gatan strax utanför i mån av plats.
Inga nivåskillnader. Handikapptoalett saknas.

8. Hattfabrikens musik och kultur

Sankt Olofsgatan 42, Falköping
GPS: 58.170725, 13.55258
http://www.hattfabrikensmusik.se
Utställare:
Pernilla Deurell - Teckning & måleri
Karin Larsson - Stickat hantverk
Emanuel Ström - Fotografi
Marie Tidquist Lundin - Illustration
Konserttider:
Fredag kl 21- stämningsmusik med Jenny Tidqvist Karlsson
och Kerstin Widner.
Lördag kl 15 - Musiksaga för barn med och av elever på Hattfabrikens musik.
Lördag kl 18.30 - Närproducerad musik! Konsert med musik
skriven av elever på Hattfabrikens musik.
Liten utställning med hattar tillverkade på Rantens Strå- och
filthattfabrik.
Försäljning av posters och designprints.
För barn: Pysselmonstrets pysselverkstad.

9. Vilhemsro Gårdscafé

Villhelmsro egendom, Falköping
GPS: 58.154.754 13.550340
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:
Målargruppen i olja:

10. S:t Olofs, Falköping
Storgatan 11 B, Falköping
GPS: 58.161897, 13.55126
www.svenskakyrkan.se/falkoping
Utställare:
"Att vårda ett 900-årigt kyrkorum"
Bilder och berättelser från den unika
renoveringen av S:t Olofs kyrka.
11. Falköpings keramikverkstad

Storgatan 23, Falköping
Utställare:
Astrid Gynnemo (Nordic pottery) - Bruksföremål i keramik.
Katri Shaller - Keramik, både konst- och bruksföremål.
Övrigt: Falköpings keramikverkstad är en delad keramikverkstad etablerad 2018.

14. Falbygdens Osteria

Göteborgsvägen 19
GPS: 58.166886, 13.534233
www.falbygdensosteria.se
Utställare:
Inga-Lill Ljung – Olja och akryl
Gösta Nilsson – Olja och akryl
Öppet butik: Fre: kl. 10-23, lör kl. 10-01, sön kl. 11-16
Öppet restaurang: Här serveras ost och delikatessbuffé, fre
10-22, lör 10-00, sön 11-16.
Kaffe/te, smörgåsar och kakor.
Övrigt: Visning och guidade turer i vår ostkällare med provsmakning, smaka på 26-årig cheddar
fre kl.18, 19, 20 lör kl.19, 20, 21, 22.
Pris 50kr/pp, max 20 pers. per visning.
Smaksätt din egen ost i butiken lör 10 - 16
Tillgänglighet: Ej vid visning av ostkällaren.

15. Collegium Park
Odengatan 22 - 24
GPS:58°9'52.6"N 13°33'17.6"E
http://www.bildande.se,https://www.maj-siri.com/,
https://www.sebastianstreith.com/
Utställare:
Maj-Siri Österling - Olja och torrpastell
Sebastian Streith - Foto
Djamila Skoglund-Voss - Polyuretanskulptur mm.
Björn Therkelson – Högtryck
16. Hemma hos mig

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

17. Mössebergsgården
12. Ungdomens Hus Falköping

Odengatan 41
GPS: 58.16405, 13.562571
https://www.falkoping.se/upplevagora/fritidsgardar/ungdo
menshus.4.7865cfaf121d36819ec80003267.html
Utställare:
Ungdomar från kommunens Öppen ungdomsverksamhet
delar med sig av sina kulturella uttryck i form av måleri, dans,
poesi, mat etc. Utställningar och framträdanden sker både
inne på Ungdomens hus och utanför, i området runt betongparken.
Öppet: OBS endast Lördag 14 – 01
Övrigt: Servering av fika/lättare mat.

13. Brandt Bil Falköping
Lovenegatan 2 53141 Falköping
Utställare:
Borgundagruppen Yvonne Fällström, Inger Hammar,
Gunnel Karlsson-Garofoli,
Carina Palmquist och Katarina Signell.
Årets tema är KONTRASTER. Tekniker monotypi, olja, akvarell och textil
Övrigt: Kaffeservering, försäljning av alster och textil

Scheelegatan 44 521 37 Falköping
GPS: 58.1776187, 13.5389168
http://www.mossebergsgarden.se
Utställare:
Anna Jälthammar - Smycken
Asta Rask - Olja, akryl
Berit Sörman - Betonggjutning
Elisabeth Ljungberg - Porträtt, djur och människor, blyerts,
akvarell, pastell
Emilia Yngve - Hantverk, blandtekniker
Inger Elvingsson - Oljemålning
Lars-Åke Jåhnsson - Foto
Marie Rabe - Smyckedesign
Margareta Olofsson - Jeansåterbruk
Rebecka Daremark - Origami
Rosalia Svensson - Ikoner, olja, akvarell, akryl
Rosmary Franzen - Akvarell
Sara Lönnmyr - Virkat
Stefan Jansson - Foto, Afrikas minoritetsfolk
Övrigt: Café med hembakat och milsvid utsikt

18. Kurorten Mösseberg

Mössebergsparken 34
GPS: 58,183866, 13,544988
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www.kurortenmosseberg.se
Utställare:
Gunilla Fischer- Keramik
Bo Södervall- Akvarell, konst och illustriationer
Wilma Westergren- Tuschteckningar
Lucas Stragnefors - Blandteknik
Inger Dolfe - Glasfusing
Skynket - Afrikanska brickor
Elisabeth Svensson- Virkat, bakat, tovat, stickat och babypresenter
Malin Eriksson – Blandteknik
Anneli Jöesaar - Akvareller
Tanja Olsson - Tavlor
Öppet: Restaurang och caféservering

19. Ekbergs Plåtslageri
Gärdesgatan 14
GPS: 58.15869, 13.55462
Utställare:
Retrospektiv Jan Eklund - Skulptur/blandteknik
Tillgänglighet: Ett trappsteg, smal dörr
20. Hantverksboden,
daglig verksamhet
St:Olofsgatan 42
GPS: 58.170363, 13.552752
Utställare:
20-talet konstnärer
med funktionsnedsättning.
Blandade tekniker. Årets tema: "Vår stad"
Öppet: fre 18 - 23, OBS lör 14 – 24, sön 11 - 14
Övrigt: Butiken öppen med försäljning av vårt eget hantverk.
Fikaförsäljning med hembakat.
21. Falbygdens museum

S:t Olofsgatan 23A
GPS: 58.168664, 13.552838
www.falkoping.se/museet
Utställare: Norman Sandén – Fotocollage ”Utflykt i de Holländska alperna”
Platåbergens Geopark - Utställningen Lager av historia
Övrigt: Museibutik och kaffehörna
Öppet: fre 18 - 23, lör 14 – 01, sön 11 - 16

22. Rantens kvarn,

Norra Kvarngatan
GPS: 58.169763, 13.550606
http://ninnie.eriksson@telia.com
Utställare:
Ninnie Eriksson – Olja, akryl och akvarell
Öppet: Fre 18 – 23, lör 14 - 01, sön 11 – 16

23. Wrågården
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Friggeråker, Wrågården
GPS: Lat N 58g 11´59.91* Long E 13g 35`56.19*
http://wragarden.se
Utställare:
Utställning i Gödselbrunn
Bisonsafari
Mat & fika i restaurangen
Utställare presenteras på wragarden.se
Övrigt: Mat och Fika

24. Friggeråkers bygdegård

GPS: 58.197899, 13.574324
www.fagelklubben.se
Arrangör: Falbygdens fågelklubb
Samtliga utställare är medlemmar i klubben.
Utställare:
IngMarie Andersson - Textil
Evert Arnoldsson – Akvarell
Inger Arvidsson – Mönsterstickade vantar i ullgarn
Thomas Asp - Foto
Karl-Axel Axelsson - Blandteknik
Kees Bakker - Foto
Jan Bertilsson - Järnvägsnostalgi
Lisette Friberg – Keramik/ akvarell
Ingemar Hedihn – olja
Gullvi Johansson – Akvarell
Jan Johansson - Foto
Annelie Jonsson - Foto
Eva Lindén – Drivvedsskulptur/akvarell
Birgitta Lundin - Textilnostalgi
Johan Mårtensson - Foto
Gunnar Nilsson - Nostalgi
Britt-Louise Norlander-Lundin - Akvarell
Per Ringeby - Foto
Torbjörn Skogedal – Foto
Susanne Wieland – Stickat och virkat
Jarmo Viippola - Foto
Bengt-Åke Öhgren - Foto
Övrigt: Gofika, varmkorv, fågelholkar, vykort mm.
Tillgänglighet: HWC

25. K design AB/Viltmat
Östra Tunhem, Skolbacken
GPS: 58,230883 13,544483
Facebook.com/kdesignab
Instagram: kdesign_ostratunhem
Utställare: Öppen gårdsbutik med
inredning/trädgård
Övrigt: Försäljning av inredningsartiklar.
Viltmats matservering
26. Östra Tunhems Församlingshem
Östra Tunhem, Stommen
GPS: 58.223653, 13.528601
Utställare:
Peder Frisk – Akvarell
Irene Jaéger - Porslinsmålning
Tillgängligt: Ramp, WC, parkering i direkt anslutning till lokalen
27. Fagersberg

Ugglum Fagersberg
GPS: 58.220148, 13.493639
http://agnetalarsson.se
Utställare:
Agneta Larsson Art –Olja, akryl, grafik
Kristin Svensson - Chokladpraliner
Tillgänglighet: Ramp, närhet till parkering,
ej HWC

www.matokultur.se

Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14
28. Ugglum Stora Ståltorp 1
GPS: 58.231091, 13.47563
www.ateljeljuskronan.se
Utställare:
Sonja Borg Kyrk - Hemstöpta ljus, ljuskronor, grenljus, toarpsljus, ljuskoppar, polkaljus, figurljus,
servettkotte, trädgårdsfigurer, (rumpor, älg, Kronblom och
Malin som vattenmätare, katt, svampar, korumpa),
betongfigurer, inlagd gurka och paprika, gelé och hembakt
mm.
Inger Wahlqvist - Fleecesjal, lovikkavantar o mössor, raggsockar, stickade tofflor,
jeansväskor, Kvast-Maja, alpacksgarn, hembakt mm.
Öppet: Fre 18-23, lör 13-01, sön 11-14
Övrigt: Bra parkering
29. Antique å Säteriet Forentorp

Forentorp, Grindstugan Falköping
GPS: 58.243278 13.531452
Utställare:
Inger Wilhelmsson – Akvarell, gouache, grafik
Övrigt: Antikt, retro och kuriosa. Kaffeservering med hembakt.

30. Ateljé S Sjöström

Gudhem Hällestorp 2 Falköping
GPS: 58.235301, 13.587352
Utställare:
S Sjöström - Smide/Järnhantverk, Paracordarbeten, Läderarbeten
Sisters by Heart Jewelry - Smycketillverkning
Övrigt: Vi bjuder på våfflor, kaffe och saft
Tillgänglighet: Ateljén ligger på 2:a våning med trappa upp,
toalett finns att tillgå i bostaden.
Gott om parkeringsutrymme runt ateljén

31. Stora Bergs brygghus,

Ateljé Thomas Lennartsson
Leabyvägen 1, Torbjörntorp
GPS: 58.209365, 13.606321
www.thomaslennartsson.se
www.blaton.se
Utställare:
Thomas Lennartsson – Visar oljemålningar och tusch - präglade av mystik med motiv så som änglar, ödehus och döskallar.
Försäljning av tryck på canvas.
Anita Lennartsson - Naturalistisk konst i form av olja, akvarell
och porslin. Anita avbildar bland annat rosor och lokala platser. Försäljning av tryck, vykort mm.
Övrigt: Lena Bengtsson kommer att sjunga och spela gitarr,
kända och okända låtar, och i form av allt från blues till visor.
Astrid Lennartsson, 5 år, säljer canvastryck av sin konst till
förmån för att rädda haven och har en insamling till WWF.
Välkommen att följa Thomaslennartsson.se (FB)
Thomaslennartssonkonst (Instagram)
Anita Lennartsson: www.blaton.se.
Tillgänglighet: Höga trösklar och smala dörrar, men en mindre
rullstol kan gå. Om vi får så hjälper vi självklart gärna till med ev. lyft.

32.

Konst i Pubmiljö
Torbjörntorp Marielund
GPS: 58.207315 13.620751
Utställare:
Britt-Marie Fogelström – Keramik
Jennie Fogelström - Keramik, tavlor
Övrigt: Vid önskat besök andra dagar o tider. Ring 0725-292529

33. 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, damastbilder, ull- och nöthårsmattor, bruksvävar
Berit Larsson – Virkat, stickat, halmslöjd och sytt. Även återvinning av jeans
Derek N Eder – Träkonsthantverk, svarvning i skålform
Pia Westin – Hantverk i trä
Emmelie Lundgren – Spraymålad konst
Ingela Linder – Fotografier med Mytomspunna platser
Therese Engdahl / Smedja Therese – Konst, bruksföremål och
smycken av järn i äldre smidestekniker, egen design
Hilkka Lundqvist – Åslevanten, stickat mm
Emelie Andreassen – Digitalt / blandteknik
Gratis inträde!
Övrigt: Vandra längs vår belysta Tå-gata och gör ett besök i vår
smedja där konstsmidesmästaren Therese från Kinnekulle smider.
Konstutställningar i två våningar i cafébyggnaden och längs Tå-gatan.
Program:
Lördag Från 14:00 Marknad med närproducerade matprodukter och hantverk.
Lekar för barn, bakning/försäljning av vedugnsgräddat bröd,
visning av veterantraktorer, lotteri, tipspromenad, chokladhjul
och försäljning av varmkorv med bröd och äppelglögg.
Utställare på Matmarknaden:
Duerden's Fudge & Toffee – Tillverkar och säljer fudge och
toffee efter gamla engelska släktrecept
Sandhems Bryggeri – Enbärsdricka, svagdricka
Min mysse – Fina mössor i bomullstrikå
Tinasmycken – Smycken i olika tekniker med stenar och pärlor
Inger Metso – Oriflameprodukter
Malin Jälthammar – Härliga smycken
Birgitta Björling Ottosson – Broderade armband
Westlamm Dorper – Skinn och kött från fårrasen Sydafrikansk
Dorper
Saft och Sylt – Egenproducerade produkter av bär mm
Håltsagården / Inger Holstmark – Potatis
Kullings Kalvdans - Tradition med gamla anor
Café Ingalill har öppet samma tider som Konstnatten och
serverar Soppa med tillbehör, våfflor, toast och hembakat. Här
finns även honung och diverse hantverk till försäljning och
den permanenta utställningen av Oskar Falks träskulpturer.
Uppställningsplats för husbil med tillgång till wc/dusch och Wi-Fi.
Tillgänglighet: Begränsad framkomlighet vid några av stugorna.
Utställningen i nedre planet når man genom att köra rullstol
en bit i gräs (kan vara lerigt).
34. Håkantorps bygdegård
Utställare:
Ulla Stenqvist – Foto
35. Högerock, Vilske Kleva

Mårby Högerock 521 94 Falköping
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 58.244952, 13.439884
http://www.hogerock.se
Utställare:
Caroline Glabik - Äpple, jord och rock n´ roll - Fotoutställning
om två stadsbor bestämmer sig för att starta en ekologisk äppelodling med allt vad det innebär.
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Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14
Hannah Svanteman - Det osynliga svinnet - Fotoutställning
som synliggör det otroliga matsvinn och prylsvinn som blivit
vår konsumtions mörka baksida.
Övrigt: Utställningar i lantlig miljö i den uppvärmda ladugården.
Kaffeservering, parkeringsplats och toalett finns.
Tillgänglighet: Delvis rullstolsanpassat.

36. Lilla Boden på Espås

Espås Gård
GPS: 58.26769, 13.61516
www.lillabodenpåespås.se
Utställare:
Minette - möbler och inredning

37. Den Flygande Gnistan

Bolum, Grevagården 52198 Broddetorp
www.denflygandegnistan.se
www.tibroglasverkstad.se
Utställare:
Den Flygande Gnistan - Modernt smide av upcyclad järn
Atelje Broga - Konstverk för vägg och golv, av återvunnen textil
Kenneth Täckenström – Konstglas
Carina Lövgren – Konstglas
Övrigt: Honungsförsäljning från egen bigård,
försäljning av gutefårskinn

38. Löfwings Ateljé och Krog

Hornborga Persberg, Broddetorp
GPS: 58.293331, 13.592811
www.lofwings.se

39. Ateljé Kim Ritthagen i Broddetorp

Centrumvägen 10, Broddetorp
GPS: 58.305881, 13.607706
www.kimritthagen.com
Utställare: Kim Ritthagen - Akryl, silversmide, keramik
Övrigt: Härliga motivkuddar och brickor
Tillgänglighet: Ramp och parkering direkt utanför, ej WC eller
HWC

40. Gamla prästgårdsstugan
Häggum, Stenstorp
GPS: 58.32082, 13.72208
Utställare:
Ida Lundell – textilkonst
41. Anna Wennerstrand keramikstudio
Lilla Samuelsgården, Broddetorp
GPS: 58.312997, 13.603068
www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - Keramik
Övrigt: Café

42. Ateljé grodan, Lena Holgersson
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Bjällum Fäholmen , Axvall
GPS: N58,203587 E13,363942
Utställare: Lena Holgersson
- Grod- och snigelsilhuettklipp/snitt på akvarell
Öppet: OBS Fre 18 - 21, lör 12 - 23, sön 12 - 17
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Tillgängligt: Ej HWC

43. Mellomgården Café & Gårdsbutik

Norra Lundby Mellomgården1, Axvall
GPS: 58.367701, 13.618234
www.mellomgarden.nu
Utställare:
Micke Johansson och Svante Dekker – Konstglas
Marie Åkerlund - Måleri och Grafik blad
Öppet: Fredag 18-23, Lördag 12-01 Söndag 12-17
Övrigt: Åsalid Bryggeri har ölprovning fredag och lördag kväll
Lunch, kaffeservering med hembakat fikabröd och nygräddade våfflor. Öl och vinrättigheter. Gårdsbutik. Stuguthyrning

44. Lilla Borgunda Torhem

Brobacken Torhem 54193 Skövde
Utställare:
Ann-Christin Hüllert - Akvarell
Eva-Britt Svendsen - Akvarell olja

45. Galleri Murat

Istrums gård, Skara
GPS: 58.440459, 13.633932
http://www.mercedesmurat.com
Utställare:
Mercedes Murat - Möbelkonst och verre églomisé (glasmåleri
med ädla metaller).
Vi visar även handplockade objekt från flera av Sveriges främsta glaskonstnärer i en spännande miljö.
Öppet: (vernissage) Fre 18 - 23, lör 14 - 01, sön 11 - 15
Övrigt: Vi bjuder besökarna på bubblor i glasen och gott
tilltugg.

46. Lackmästarna i Håkantorp AB

Håkantorp, Falköping
GPS: 58.2475, 13.6021
http://www.lackmastarna.se
Utställare:
Olga Okuneva - Olja, akryl
Janny Sörensen - Måleri
Alexander Vikhrov - Olja, akryl
Svetlana Klakina - Datorkonst
Kristina Shvalbe - Måleri
Annemieke Kieffer – Minnesutställning
Vladimirs Maksanovs - Airbrush, måleri
Öppet: Fre stängt, lör 12 – 01, sön 11 - 16
Tillgänglighet: Ej toalett.

47. Allas Hus i Borgunda
Dalavägen 11, 52162 Stenstorp
GPS: 58.293433 13.800185
http://allashus.se
Utställare:
Utställare x åtta - Foto, Keramik, Textilkonst, Akvarell, Glas och
Smide
Övrigt: Servering av soppa och kaffe
Tillgänglighet: Ramp, HWC och hiss. Parkering i anslutning till
lokalen.
48. Karleby Handelsträdgård

GPS: 58.163518, 13.642262
www.karlebyhandelstradgard.se
Öppet: Fre kl. 18-23, lör kl. 16-01,
OBS söndag stängt

Där inget annat anges gäller
ordinarie tider. Fredag 18 - 23
Lördag 14 - 01, söndag 11 - 14.
Avvikande tider kan förekomma
på grund av olika anledningar
som arrangören tagit ställning
till och godkänt. Detta gäller vid
förkortade öppettider.
Flera av utställningsplatserna
har öppet längre än anvisade
tider.
För oss är det viktigt att alla
följer öppettiderna under
varumärket Konstnatten så att
du som besökare skall veta och
inte bli överraskad av stängda
utställnigar.
Arrangerande förening
Falbygdens Mat och Kultur
www.matokultur.se

Utställare:
Vår 80års jubileumsutställning
"Från Min Farfars grävgrep till Min Ipad"
En utställning med växter ljud och ljus
Övrigt: Restaurang Växthuset erbjuder: Raggmunk med fläsk,
hösten soppa, hembakt smörgås, hembakt kaka, kaffe och te
Tillgänglighet: Grus och lägre trösklar, ej HWC

Torleif Halvorsen - Naturfotografi.
Morgan Eriksson - Fårskinn.
Caroline Dahlgren - Egentillverkade miniatyrhus.
Erika Martinsson - Mattdesign.
Helene och Göran - Textilslöjd.
Övrigt: Kaffeservering med hembakt, lördag och söndag.
Försäljning av lammkorv, honung, potatis, fårskinn och textilslöjd.

49. Kälvene-Näs Bygdegård

54. Fageråsstugan

GPS: 58.089040, 13.732330
Utställare:
Sara Grimling - Betong och lammskinn
Annika Wahreus - Akvarell och lammskinn
Maria Bruckshaw - Keramik
EWIGA Blommor och Uthyrning – Konstväxter och inredning
Yllestads förskola – Barnens alster
Övrigt: Fordonsutställning (lördag)
Kaffe- och soppservering, försäljning
Tillgänglighet: Ja, ramp och HWC

50. Hulegården

Vartofta-Åsaka
GPS: 58.099941, 13.676727
Utställare:
Veteranmotorcyklar som konst-utställning.
Demonstration av gamla startmetoder på veterantraktorer.
Övrigt: Servering

51. Vartofta samlingslokal, Lilja friskvård

Lokalgatan 2
GPS: 58.099941, 13.630921
Utställare:
Målargruppen Såbléden:
Rosita Johansson - Olja
Maria Hellström - Akvarell
Marie Davidsson - Akvarell
Ingegerd Thun Jonsson - Olja
Birgitta Wigert - Olja
Ann Johansson - Akvarell
Anneli Jonsson – Akvarell
Anna Wetterstrand - Gjuter i betong
Gun-Britt Svensson -“Mommos barnkläder”, syr barnkläder
och tillverkar smycken.
Lena Fiala - Handgjorda kort och glasblock med belysning
Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-15
Övrigt: Kaffeservering

52. 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.

53. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum och docksamling
Hjälmshögen 1, Åsarp
GPS: 58.05205, 13.58860
Utställare:
Ingemar och Lillanna Johansson - Hjälmshögens lanthandelmuseum och docksamling.

Stora Fagerås, Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare:
Natali Mårtensson - Olja
Ulrika Ottosson - Keramik
Else-Marie Björling - Akvarell
Ann-Sofie Ekman - Foto
Saiwaroon B-Larsson – Konstgjorda blommor m.m.
Övrigt: Soppa, korv, fika med hembakat

55.

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 Carlstedt och Ingrid Törnqvist - Handstickade mössor, sockor, vantar mm.
Basilio Blanco - Naturism och abstrakt, olja och acryl.
Mikael Carlstedt - Modellbåtsbygge.
Fotograf Angelica Lyckeborg - Fotografier inspirerade från förr,
med modern pinup-känsla.
Anders Christensen - Träslöjd
Öppet: OBS! Öppet endast fredag, lördag då lokalen ej är
tillgänglig under söndagen

56. Ekehagens Forntidsby

Alvared, Åsarp
GPS: 58.025016,13.1544389
www.ekehagen.se
Utställare:
Eldfest - kärlekens natt!
Fackeltåg genom mörkret. Vi söker godheten genom alla
sekler. Husmor bjuder på mat vid elden. Max 70 personer per
vandring. Förköp - biljetter släpps 1 september.
Knattenatta: Pedagogledd pyssel- och skaparverkstad för alla barn.
Utställning: Alla elever på Åsarpsskolan ställer ut sina alster
med forntidstema
Eldfest: Fredag 19.30 och 21, lördag 19.30 och 21
Övrigt: Kaffe/the med härligt härbakat fika i serveringen.
På eldfesten bjuder husmor på mat vid elden.

57. Jäla kvarn
52155 Floby
GPS: 58.034406, 13.368337
Utställare:
Annki Modig - Försäljning av
hembakat fikabröd som kan
ätas på plats eller tas med hem.
Ann-Louie Melltoft - Målar i akryl, olja och akvarell.
Gäsene Ryttarna - Försäljning av ost från Wernerssons Ost
Christina Tell - Hälsolivsmedel och Woolpower kläder
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Recycling Amundared - Återanvänder och skapar nya användningsområden av skrot/trä och andra material.
Made by Erica E - Unika kläder och accessoarer till vuxna och barn.
Grus Design - Färgglada kläder till busiga barn.
Butiken på Skålltorp - Hos oss hittar du fina inredningsdetaljer,
tyger med hästmotiv och bästa julklappen.
Trevia Design - Egentillverkade stöpta och gjutna stearinljus,
virkat, stickat och tovat.
Snickarglädjen - Personlig inredningsbutik med nya och antika
produkter samt vår snickarglädje som kan beställas under dagarna.
Mandala Art Group - Målar i akryl i geometriska former.
Kristers Strump&Sock - Utförsäljning av strumpor, sockar,
vantar, underkläder mm.
Daniel Regnander Trash Metal – Silversmide
Ulla-Britt Öman – Målar i akvarell och olja.
Mad Taste – Isländsk kvalitetslakrits ofta i kombination med choklad.
Design by JK-Jenny Källvik - Decoupage tavlor och lyktor, smycken.
Övrigt: Upplev Jäla gamla elkvarn!

58. Wardins Gårdsprodukter, Ladugård, Brygghus, Trädgård
& Gårdsbutik
Jäla Korsgården 2, Floby
GPS: 58.036417, 13.366406
www.wardins.se, www.facebook.com/Wardins Gårdsprodukter
Utställare:
Monica Lennér Svensson - Smycken
Margareta Oscarsson - Lappteknik
Alboga Choklad - Egen pralintillverkning
Blommor och Jord
Alboga Plantskola - Blomsterbinderi
Vivianne o Kent Staberg - Honung och Hantverk
Monica Johansson - stickat och virkat
Christina Inhammar - Väskor och Necessärer
Kristina Johansson-Stickade pippitröjor
Ann-Britt Gard-Börjeson: Så nära - naturfoton i makroperspektiv.
Jörgen Jacov - Fågelholkar och barnböcker
Attis pyssel - scrapbooking o betong
Birgitta Lindqvist – drivvedskonst
Bengt Hedström – Olja-och akvarell- tavlor
Ljussatt upplevelsevandring (inriktning barn)
Fackelupplyst trädgård
Öppet: Fredag 18 - 23 lördag 14 - 01 söndag 11 - 16
Övrigt: Korv- och kaffeservering.
Försäljning av gårdens grönsaker & förädlade produkter i gårdsbutiken.
Tillgänglighet: Särskild handikapparkering. HWC, i vissa lokaler hjälper vi till över tröskel.
59. Duveredskött
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Öra, Duvered 1
52496 Ljung
GPS: 57.999292, 13.355738
www.duvered.se
Utställare:
Kom och upplev lokalt mathantverk!
Duveredskött – Nu öppnar vi upp portarna hemma. Välkomna! Kom och smaka unika charkprodukter
Producerade på råvaror från gården. Givetvis finns vårt kvalitetskött till försäljning. Fina erbjudande i butiken!
Redvägs bageri – det lilla hantverksbageriet i skogen som
erbjuder surdegsbröd med mera.
Stekosterian – servering av fantastiska filiostusburgare, Mums
Fillibaba! Även försäljning av stekost.
Furulunds Gård – ett litet familjeföretag som drivs av kärlek
till djuren. Försäljning av ägg, korv och lök.
Mårtenstorps delikatesser – det lilla rökeriet. Vi säljer ost,

korvar och svensk honung.
Bondfrun – fjärde generationens grisfarmare erbjuder produkter från gården. Kom och provsmaka!
Björnsgårdens honung – lokalt producerad honung från Alboga och Od i två olika slungningar med unik smak.
Franzés champinjoner – familjeföretaget från Hångsdala.
Försäljning av vita och bruna kastanjechampinjoner
odlade helt utan bekämpningsmedel. Vi säljer också kryddsås
(av sojakaraktär), champinjonsalt mm.
Gerums Gröna Ängar – ett småskaligt jordbruk i Östra Gerum.
Försäljning av nyskördade grönsaker,
honung, bivaxsljus, ull mm.
Sandhems Bryggeri – försäljning av svagdricka och enebärsdricka
Kråkarps Gårdsmejeri – familjärt mejeri med lokalproducerade kravprodukter. Försäljning av mjölk, yoghurt, filmjölk och
ostkaka.
Kullings Kalvdans – försäljning av kalvdans, denna ljuvliga
dessert bakad i Herrljunga.
OLOVIAEKO – familjeföretaget som har odling och produktion
i Bitterna. Försäljning av lokalproducerad,kallpressad rapsolja.

60.

Grolanda Bygdegård, Floby
GPS: 58.076969, 13.385425
www.bygdegardarna.se/grolanda
Utställare:
I år har vi en utställning om den världsberömde satirtecknaren Ewert Karlsson, EWK.
Dessutom diverse utställningar av lokal prägel. Årets tema är
grytlappar
Övrigt: Tårtbuffé med hembakta tårtor OBS! Ingen kaffeservering på söndagen

61. Johanssons lamm & ull´s gårdsbutik
Gökhem Anguntorp 11
GPS: 58.16024, 13.41476
www.lamm-ull.com
Utställare:
Gunnel Svensson, GunnelS - Hemsydda: barnkläder stl 56140cl. Förkläden, dukar, grytlappar och handdukar i fint linne.
Viktoria Johansson, Johanssons lamm & ull - Tovade alster t.ex
sulor, tomtar, grytlappar och tavlor. Alster gjorda av lammskinn.
Övrigt: Försäljning av lammkött/ charkprodukter, lammskinnsfällar, tovningsull, pepparkaksformar. Hembakade kakor och bröd.
Div. inredningsdetaljer som ljuslyktor, ljushållare, vasar, skålar mm
Tillgänglighet: Toalett ej tillgänglig
62. Gökhems kyrka

GPS: 58.174097, 13.447094
https://www.svenskakyrkan.se/floby/vara-kyrkor
Utställare: Svenska kyrkan i Floby pastorat
Gökhems kyrka från tidigt 1100-tal
räknas som en av Västergötlands
äldsta och bäst bevarade
medeltidskyrkor. Kyrkans tak och
väggar är fyllda av fantasieggande
målningar från 1400-talet utförda
av Mäster Amund. En inspelad
ljudguide på fyra språk är en god
hjälp på upptäcksfärden!
Fredag 27/9 kl 20:30
”Samtal under valven”. Konstnären Erling Öhrnell samtalar
med kyrkoherde Stefan Klint om Mäster Amunds takmålningar, om bildernas betydelse under medeltiden och i vår tid.
Övrigt: Försäljning av böcker och vykort

www.matokultur.se

Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14
63. Cattis Porslin
Gökhem, Liden
GPS: 58.172979, 13.410111
www.cattisporslin.se
Utställare:
Catarina Larsson
- Handmålat porslin och glas, virkat pynt
Övrigt: Vi finns på Instagram och Facebook
64. Strutsfarmen Gökhem

Anguntorp Lillegård Gökhem
GPS: 58.166317,13.424104
www.falbygdensstruts.se
Utställare:
Visning av strutsarna, kycklingar till avelsdjur, emuer
Övrigt: Matservering, strutsburgare, strutskorv, kaffe, strutsäggssockerkaka mm
Gårdsbutiken öppen, försäljning av strutskött, äggskalslampor,
strutsskinn, dammvippor mm
Tillgängligt: Toaletten är liten.
Parkering för rörelsehindrade på gårdsplanen i direkt anslutning till evenemanget.

65. Lina Lygneroth - Keramikkonst
Gökhem Stallmästaregården 1
GPS: 58.172968, 13.44276
www.lygneroth.se
Instagram: @lina.lygneroth.keramik
Utställare: Lina Lygneroth - Skulptur
och bruksföremål i keramik.
Övrigt: Kvällsbelysta skulpturer i trädgården
66. Ateljé Lisette Friberg, Gökhem

52192 Falköping
GPS: 58.183, 13.412
Utställare:
Lisette Friberg - Målning, keramik
Tillgänglighet: Parkering längs vägen

67. Granelund

Kinnarp, Katteskalla, Granelund
GPS: 58,0571 13,4644
Utställare:
KAM:s craft - Mosaik och metall
A-C Leander - Keramik
Tillgänglighet: Ja, ej HWC

68. Gamlarp – gallerie:”Palmkvist”
Stora Gamlarp 1:8 Jäla
Utställare:
Lars Flodin – Mustig olja
Övrigt: Cider och salta pinnar
Tillgänglighet: En 50 meter lång
enkelriktad framfartsväg

69. Sjögårdens lamm

Sörby Sjögården 1, 521 56 Floby
GPS: 58.151901, 13.387474
www.sjögårdenslamm.se
Utställare:

Anna-Lena Hegrestad
- Porträtt av djur i olja, akvarell och akryl.
Åsa Bergqvist - Stickat och broderat i folkton
Anita Wallin - Textila bilder och mixed media
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.

70. Grevagården, Slöta

Vartofta
GPS: 58.122442, 13.6094
Utställare:
Frida Sernefells - Tovade ulltrollisar
Marie Blomgren - Återvunnit material taggtråd trä
Britt-Marie Lundberg - Persien tiles. afrikansk blomma. lappteknik.
Monica Blomgren - Smycken väskor ull
Kent Blomgren - Div trä
Övrigt: Hembakade kakor
Loppis (bla stuv-möbeltyg)
Utställning av EPA o veteranfordon
Tillgänglighet: I viss mån

71. Kyrkans Hus Floby

Storgatan 58, 521 51 Floby
GPS: 58.138096, 13.338776
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare:
Våra barngrupper i Svensk Kyrkans Unga ställer ut och säljer
sin konst. Alla intäkter går till ett i höst mycket aktuellt insamlingsmål.
Vår egen församlingspräst Anita Karlén visar sina akvarelltavlor och dessutom får vi chansen att se de omtalade "kyrktavlorna" som hör till Floby församling. Andréas Andersson har
fotat med IR-teknik vilket gör att bilderna ser ut att vara tagna
på vintern, fast det var en varm sommardag.
Övrigt: Kaffeservering med nybakta bullar och kakor.

72. Salong Mika /mikadesign.se

Storgatan 55 52151 Floby
GPS: 58.081207, 13.201301
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

73. Kommunalhuset Floby

Storgatan 55
GPS: 58.13702 13.33690
Utställare:
Sörby-Floby Hembygdsförening
Leksaker från förr
Bildspel med äldre bilder från Floby
Äldre Falköpings Tidningar
Övrigt: Korv o bröd, kaffe o kaka
Tillgänglighet: Rullstolsramp
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Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14
TIDAHOLM

Där inget annat anges gäller
ordinarie tider. Fredag 18 - 23
Lördag 14 - 01, söndag 11 - 14.

100. Samlingsutställning

Avvikande tider kan förekomma
på grund av olika anledningar
som arrangören tagit ställning
till och godkänt. Detta gäller vid
förkortade öppettider.
Flera av utställningsplatserna
har öppet längre än anvisade
tider.
För oss är det viktigt att alla
följer öppettiderna under
varumärket Konstnatten så att
du som besökare skall veta och
inte bli överraskad av stängda
utställnigar.

74. Cesarstugan

Cesarstugan 52194 Falköping
GPS: 58.21784, 13.49674
http://www.cesarstugan.se
Utställare:
Van Arty - Blandteknik
Mia Kallio – Blandteknik
Öppet: Fredag 10-16, 18-23 Lördag 10-01 Söndag 10-16
Övrigt: Kaffeservering, hembakt fika, smörgåsar, sallader,
soppa, höstinspirerad Mekelsmässbuffé.
Handelsboden öppen. Vi säljer lantlig inredning, saker från
bageriet (bröd, knäckebröd, chokladbräck, praliner).
Ställplats för husbil (wc & dusch dygnet runt, vattenpåfyllning, el)

75. Vilske-Kleva Bygdegård

Vilske-Kleva Huvden 2
GPS: 58.20847, 13.44231
http://www.cancergala.se
Utställare:
En samlingsutställning med foto, målningar och andra konstverk arrangerad av föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg
Gästfotograf Magnus Muhr
Övrigt: Kaffeservering, parkering, försäljning
Tillgänglighet: Ramp till entrén

76. Maria Segerström Ateljé

Marielund Vilske-Kleva Falköping
Utställare:
Maria Segerström - Grafik

77. Luttra Bygdegård
Luttra Bygdegård, 52193 Falköping
GPS: 58.131984, 13.562922
https://konstrikaideer.wordpress.com/
Utställare:
Alf Larsson - Akryl, akvarell
Anna-Lena Brättemark - Keramik
Barbro Andreasson - Olja
Lisbeth Åkesson-Akryl, akvarell
Sonja Lindén och Kerstin Leth Gustafsson
-Systrarnas textila återbruk
Anna-Lena Klasson-Akvarell
Maj-Britt Rosén-Akvarell, Akryl
Övrigt: Försäljning av konsthantverk
78. Järnvägsg. 49 Stenstorp

Utställare:
George Will - Olja. mystik och kubism.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Parkeringar finns på tomt.

79. Häggums Bygdegård
Utställare: Temautställning ”Kaos”
Diana Johansson - Vattenbaserad färg
Anki Ljungmark - Silversmide. Hållabara smycken för alla
tillfällen.
Övrigt: Kaffeservering
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Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8
GPS: 58.177821, 13.959484
Samlingsutställning med konst från utställarna i Tidaholm och
Falköping.
Öppet: Ons 18 – 20, tors 10 - 16, fre 12 - 23, lör 10 - 01, sön
11 - 14
Övrigt: Konsert och mingel i samlingsutställningen onsdag kl. 19

101. C-Magasinet, Vulcanön

GPS: 58.178883, 13.959396
@tedskonst, @BetongRus
Utställare:
Ted Malm – Spraymåleri/akryl. Graffitikonstnär i kombination
med framförallt akryl. Popart, färgglada porträtt och realistiska motiv.
Victoria Ahlgren Falk – Betongkonst

102. Marbodal Center

Vulcanön
GPS: 58.178623, 13.9594
http://www.danaingesson.se,
www.instagram.com/dana_ingesson,
www,svenskakonstnarer.se
Utställare:
Dana Ingesson - Akvarell, olja, akryl
Dana tilldelades juryns pris i Artistes
du Monde i Cannes 2016.
Öppet: Fre 17- 23, lör 14 – 01, sön 11 - 14

103. Tidaholms museum
Vulcanön
GPS: 58.179302, 13.958838
www.tidaholmsmuseum.se
Utställare:
Barnens utställning
Barn i alla åldrar deltar med teckningar, skulpturer, figurer och
annat
Övrigt: Överraskande invigning av Barnens Utställning fredag kl. 18.
104. VinContoret

Vulcanön, Vulcans väg 1
GPS: 58.178509, 13.958744
www.tidaholm.vincontoret.se
Utställare:
Maria Alloh & Maria Falk Larsson
– ”De fem elementen”, måleri, keramik och blandteknik.
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.

Arrangerande förening
Falbygdens Mat och Kultur
www.matokultur.se

105. Stadsbibliotekets källare

S. Kungsvägen 8 (ingång från sidan)
GPS: 58.177821, 13.959484
Kreativ Glädje:
Irene Hjelm, Camilla Widén, Lena Carlsson, Viola Grahn,
Anne-Christine Holgersson, Maud Bengtsson,
Ingrid Thunberg, Inger M Klahr, Vivan Claar Skenberg, Britt
Fredholm – Konst i olika tekniker

106. Tidaholms Idrottsmuseum, Idrottshallen
Stallängsvägen 4
GPS: WGS84 58°10'45.3"N 13°57'42.3"E
http://tidaholmsihf.se
Utställare: Rolf Rydén - ”Folkkonst av tyngre slaget”.
Tidaholms Idrottsmuseum - ”Idrott i dåtid, nutid och framtid”.
Idrottsmaterial, fotografier, prissamlingar mm.
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, förädlar äldre möbler.
Therese Söderbratt - Pärlkonst, pärlar motiv, porträtt m.m
Lena Hellqvist - Gjuter i stengips, tillverkar ljuslyktor med
decoupage.
Anette Karlsson - Virkad konst, samt wettexdukar med decoupage.
Annika Thelander - Metallkonst.
Suzz Sundén - Gjutna alster i betong
Övrigt: Bar, mat, räkmacka, korv och fika.
"Konstnattenmeny" hela helgen i Festvåningen. Barnpriser
under 12 år. Fullständiga rättigheter
108. Saga teaterbiografen

Torggatan 7
GPS: 58.183052, 13.957937
Utställare:
Anna Wilhelmsson – Måleri i olja och akryl
Ulf Wilhelmsson – Foto, ljud och videokonst
Johan Lindell – Foto
Övrigt: S.p.a.c.e: live elektronisk musik till filmen Vampyr
(Dreyer, 1932). Obs! Endast lördag kväll.

109. Turbinhusön
Museigatan
GPS: 58.181378, 13.964
Konsthallen
www.konst.se/pernillas-akvareller,
www.avanna.se
Pernilla Carlsson – Akvarell. Experimenterar och utforskar
olika metoder, färger och verktyg för att få en personlig prägel
på sin konst.
Bård Larsson – Foto Formgivare och fotograf som efter år ute i
världen hittat hem i naturen på Hökensås.
Anna ”AvAnna” Larsson – Tavlor i akryl & mixed media teckningar i tusch, kol, akvarell, fotografi. Försäljning av originalmålningar, teckningar, art prints och foton.
Karin Hurtig – Textil installation

Museistugan
Assar Larsson - Trähantverk
Sofia Nilsdotter - Smycken i silver
Eva Haglind - Virkade alster, sittunderlag, mössor, sjalar, väskor, tröjor och filtar mm
Annette Malmström – Egentillverkade unika smycken
Ingemarstugan
Jane Nyström Steen - Yllebroderi, sytt i lammskinn, tovat,
ponchos i vadmal, återbruk.
Monica Nykvist - Hattar, garner mm
Ann-Katrin Wiklund – Sömnad
Monika Leuchovius - Stickat, virkat, betong och surdegsbröd
Ida Ericsson – Fotoutställning med tema psykisk ohälsa
Kulturmagasinet
Therese Thorsell-Blank – Doodleart och akrylmålning. Målarböcker till försäljning.
Gullvi Thorsell – Akvareller
Meeri Karlsson – Enkaustik art
Snickarboden
Per Gyllingberg – Foto
Kaffestugan
Fikaservering i mysig miljö
Turbinen
Hos Turbinen bakas det med fokus på hantverk och kvalité.
Här bakas allt i stenugnen som är hjärtat i bageriet.
Servering av fika och lättare maträtter. Fullständiga rättigheter
Tillgänglighet: Alla stugorna är inte tillgängliga

110. Ateljèn på Rudbecksgymnasiet
Vulcansväg 6 522 34 Tidaholm
GPS: 58.179078, 13.960553
https://www.tidaholm.se/barnomsorg--utbildning/rudbecksgymnasiet/vara-program/estetiska-programmet.html
Utställare:
Estetiska programmets elever och lärare på Rudbecksgymnasiet ställer ut olika verk, skisser, målningar, serier, 3-demensionella verk etc. En del av utställningen har temat: själen.
Välkomna in och ta del av våra arbeten!
Övrigt: En del av verken är till salu.
111. VB Ateljén
Villagatan 2 52230 Tidaholm
GPS: lat 581809 long 13,9563
Utställare:
Kristina Björling - Akryl
Barbro Antonsson - Akryl
Linda Boudin -Akryl och blandteknik
Agneta Andersson - Akryl
Gerd Högberg - Akvarell och akryl
Gitten Ekvall - Akryl
Kristina Karlsson Humla - Blandteknik
Yvonne Fredholm - Keramik och konst
Arne Johansson - Akryl och tygväskor
Hanna Milicvic -Akryl och krita
Eva Svedlund - Blandteknik och akvarell
Birgitta Åkesson - Blandteknik
Barbro Enbom – Blandteknik
Martina Nelje - Blandteknik
Övrigt: Förtäring: Dryck och tilltugg.
Försäljning av konst och konstföremål.
Tillgänglighet: Rullstolsramp på baksidan
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112. Ekebergs gård

Agnetorp, Ekebergs Gård
GPS: 58.1680874, 13.9904133
www.ekebergsgard se
Utställare:
Anna Helldorf - Tecknare
Per Helldorf - Konsthantverkare i trä
Ilona Folmanis - Ullhantverk
Sara Ingrid Andersson SA-SIRA - Smyckeskonstnär
Bettina Wingolf - Trä, täljknivar och tagel
Maria Gyllensvaan - Textil och keramik
Niclas Backman - Lowbrow Kustom Kulture
Johanna och Julius Pettersson - Smide
Mike Uso – Lowriders
Övrigt: Fredag och lördag: Mat och dryck i samarbete med
Wrågården.
Söndag: Kaffe och våfflor
Tillgänglighet: Utställningen är på två plan.
Till plan två finns en brant uppkörningsramp

113. Labbås Cruisers Lokal
Järnvägsgatan 18 Tidaholm
Utställare:
Ida Carlsson– Pärlplattekonst ”Mina pixlade filmhjältar”
Mia Tidebrink Levinsson - Foto
Living hell Studio - Tatuering & piercing
Övrigt: Kaffeservering med lätt tilltugg
114. Hellidens Trädgårdar, Östra Ringleden

Från Ringleden: Kör in mot Sparbankshallen vid Hökensåsskolan och håll till höger så att du rundar hallen.
När du kommer till grusplanen kan du parkera bilen och går
genom öppningen i nätstaketet.
Du kan också ta dig till Trädgården till fots från promenadstråket vid Svandammarna.
GPS: 58°10’28.9”N 13°58’27.1”
Utställare:
Hellidens Trädgårdar - Försäljning av trädgårdens grönsaker.
West Gothia Chili Pepper - Försäljning av Chiliprodukter
Karin Artmo - Betong, hästskokonst, akryl, sömnad och
smycken mm.
Övrigt: Hellidens Trädgårdar serverar soppa på trädgårdens
grönsaker. Kaffe och kaka.
Tillgänglighet: Rullstolsburna kan se det som ställs ut ute i
trädgården och delta vid serveringen där soppan kokas över
öppen eld.

115. Konstlitografiska Museet
Hellidens Folkhögskola
GPS: 58.173916, 13978901
http://lithonet.se/
Utställare:
Konsthögskolan i Oslo, grafisk konst
Öppet: Fre 18 - 23, lör 11 - 01, sön 11 - 16
116. Hallen, Litografiska museet
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Hellidens Slott 52294 Tidaholm
GPS: 58.173532,13.979845
Utställare: Jenny Bender- Keramik
Milli Eriksson- Måleri & teckning
Britt-Mari Johansson- Keramik & litografi
Veronica Lilja- Virkat i olika former
Louise Osbeck- Foto

117. Fabriksområdet Madängsholm, Röde Orm MC

Fabriksvägen 5, Tidaholm
GPS: 58°8'31.4"N 13°55'25.5"E
Utställare:
Åsa Carlsson - Visar sina alster, mest akryl på canvas.
Micke Örn - Deltar med sin abstrakta konst. Akryl på canvas mm.
Augusta Rode - Måleri på olika underlag, blandteknik, återbruk.
Niklas Sjögren - Måleri, mestadels olja på canvas.
Martina Kvarnliden - Utställningspremiär! Ställer ut sina tavlor, akryl på canvas.
I vacker kulturmiljö alldeles vid Tidans forsande vatten finner
ni oss. Röde Orm MC i finns i lokalerna. Flera motorcyklar
finns att beskåda under utställningsdagarna.
Övrigt: Kaffeservering, korv i bröd
Tlllgänglighet: Halva lokalen lättillgänglig. Ramp finns till
etage, prata med arrangör på plats. Mindre toalettutrymme.

118. Ateljé Lilla Stugan

Suntakstan Jonstorp 52292 Tidaholm
Utställare:
Kesia Kristensson – Autodidakt, nyans, skuggning, regenerering bijouteri

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: Tema: Fantasy och sci-fi
Eva Ekberg - Akvarell, akryl, stickning, virkning
Johannes Bertilsson - Tusch, olja, akvarell, akryl, träsnitt, koppartryck, litografi, screentryck
Jennie Blomdahl - Virkning, frivolitet, makramé
Saga Andersson - Lappteknik, sömnad
Gunnar Lindkvist - Olja
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 i kyrkan fred 18 - 21, lörd 14 - 20, sönd 11 - 14
Utställning och försäljning i Vättaksgården
Tillgänglighet: Ej toalett i kyrkan, HWC i Vättaksgården
122. Vättaksgården
GPS: 58.087723, 13.862772
Utställare:
Monica Berg – Foto
Karin Dahlberg-Sjöstrand - Textilier, skinn
Vide Dahlberg – Träslöjd
Eva Ströberg - Hönskonst
Övrigt: Utställning och försäljning

www.matokultur.se

Fredag 18 - 23, lördag 14 - 01, söndag 11 - 14
123. Klämmesbo Skolan

Tidaholm
GPS: 58.14033N, 14.06033E
http://www.asaholmjalnefur.com
Utställare:
Åsa HolmJalnefur - Textil konst mm

124. Ellinors keramik

Stationsvägen 10, Folkabo
GPS: 58.122779, 13.809385
http://ellinorskeramik.com
Utställare:
Ellinor Johansson – Keramik
Övrigt: Kaffeservering

125. Kungslena Bi&Bär

Sörgården Kungslena
GPS: 58.23618, 13.792813
www.biobar.se
Utställare:
Maria Karlsson - Akvarell, akryl, tusch, collografi
Stefan Karlsson - Smide
Sören Nilsson – Svets, plåt, trädgårdskonst
Johanna Carlsson – Keramik
Övrigt: Försäljning av honung, sylt, saft och marmelad. Kaffeservering

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
Skara ullhantverk - Tovat, go värme från hals till fot
Ulla-Britt Odenhög - Glasfusing
Ing-Marie Ring - Stickat och virkat
Berith Andersson - Vävning, mattor, löpare mm
Björn Gustavsson - Trä, pallar, leksaker, nyckelskåp mm
Skåne lin - Linproduktion som man gjorde förr
Nina Lorenzen - Keramik
Göran Jonsson - Måleri och skrotkonst
Marie Standar - Maskinstickat och knappar
Lotta Lundqvist - Vävning
Lena Lundin - Angoraprodukter och kaniner
Övrigt: Kaffe med hembakat och korv med bröd

129. Ateljén i Ladan
Östra Gerum, Brogården 1, Tidaholm
GPS: 58.139863, 13.762168
Utställare:
Årets tema: I skogen, på skroten och lite monster.
Siv Andersson - Akvareller, tuschteckningar och foton
Anna Andersson - Djurstudier i akvarell
Lars Lindgren -Foton och projekt i trä
Linnea Lindgren -Konstsmide
"Otto” Fredrik Dittmer - "Cyklar" och musikinstrument i
återvunnet skrot
Jan Alexandersson - Foton
Övrigt: Parkering på gräsmattan ute vid vägen, 75 meter att gå.
Tillgänglighet: Rullstolar kan komma in i delar av utställningen.
Ingen HWC
130. Gällebergs Gårdsmejeri
Gälleberg Sörgården Tidaholm
GPS: 58.121632, 14.061421
www.jessicakleveland.com
Utställare:
Jessica Kleveland/ Kleveland Foto – Djur, natur & porträtt.
Jordnära bilder från livet på landsbygden.
Patrik Kleveland - Natur och Landskapsfotograf.
Både lokala vyer och bilder från andra delar av världen.
Övrigt: Kaffe alla dagar. Fika med gårdens egen ostkaka, lör
14-17, sön 11-14.
Försäljning av tavlor, vykort, prints. Även mathantverk &
mejeriprodukter från gårdens butik.
Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstol in i lokal samt gårdsbutik, ej handikappanpassad toalett. Nära till parkering.

127. Stengärde
Ottravad 52293 Tidaholm
Utställare:
Bengt-Åke Öhgren – Foto
Tema för utställningen:
"Allt mellan himmel och jord"
Övrigt: Kaffeservering
128. Grimmestorps egendom

Grimmestorp
GPS: 58°4.341’N 13°56.154’E
Utställare:
Ikonmåleri av Efti Papadoupolos Georglin
Övrigt: Kaffeservering, korv och bröd
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Viltmat och K-Design
gör gemensam aktivitet
på Konstnatten

KONSTNATTEN
Fredag-söndag

U TSTÄ LLNING
med 15 hantverkare
Smycken • Glasfusion •
Akvarell • Olja • Foto

A RV IDS
S OP P BUFFÉ
m e d s ä songens
t i l l b ehör

I den röda villan intill Falbygdens Museum har geologen Torbjörn Persson i samverkan med Platåbergens Geopark, byggt
upp en fin utställning om områdets geologi.
Med god pedagogik har han byggt en utställnig där besökaren
kan förstå hur området har skapats genom 1700 år. Kontinentalplattornas förskjutning, havens avlagringar, vulkaniska aktiviteter och inlandsisens danande av landskapet ger den unika
geologi som Skaraborg vilar på.
Utställnigen är öppen under Konstnatten och Platåbergens
Geopark finns också med i Tomtens Kalkbrott under konsertdagarna i augusti, med information om projektet och geologin
som kalkbrottet blottlägger.

K-Design och Viltmat gör gemensam aktivitet hos K-Design på
Skolbacken i Östra Tunhem under Konstnatten.
K-Design har öppet gårdsbutiken med inredningsartiklar och
trädgårdsartiklar. Viltmat ställer upp sitt tält med matservering.
- Vi ville göra något annat i år och kollade med Katrin om vi
inte kunde slå våra påsar ihop och göra något gemensamt,
säger Patrik Ekwall, ägare till Viltmat.
- Förra Konstnatten satsade vi rejält med helgrillad krokodil
och aktiviteter så i år blir det lite enklare med vildsvinsribbs.
För den som vill uppleva Falbygdens vackraste utsikt så är ett
besök på K-Design ett måste. På Skolbacken har man milsvid
utsikt över Hornborgasjön och Kinnekulle i fonden. Ett fantastiskt panorama erbjuds som är unikt för Falbygden. Därutöver
erbjuds Katrins unika förmåga med färg och form och Patrik
”Putte” Ekwalls viltmat. Vad mer kan man begära en september helg på Falbygden?

Fr e d a g o c h l ö r d a g
16.00-23.00
135 kr

S KÖR DEFEST
B RUNCH
Söndag
11.00-15.00
255 kr

K AFÉ
S E RV ERING
Njut av kaffe med
kakor, Arvids räksmörgås,
våfflor och mycket mer

TEL

0515-432 00

www.kurortenmosseberg.se
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FALKÖPING

Tidaholm

13

Konstrika Idéer i Luttra bygdegård

77

Konstnatten i Falköping och Tidaholm är till för alla, både
att besöka och medverka på. Föreningen Konstrika Idéer
från Vara besökte Konstnatten 2017, nu deltar föreningen
som utställare.
I Luttra bygdegård finns konstföreningen Konstrika Idéer
som utställare. Föreningen är stor och arrangerar sedan
2008 egna konstrundor i Vara kommun. I föreningen finns
många utställare och många tekniker är representerade,
allt från glasfusing, Keramik, virkat, Foto, Textil, Måleri,
Mönsterdesign mm. Varje mellanår gör föreningen någon
aktivitet. År 2017 anordnades en bussresa till Konstnatten
Falköping och Tidaholm med ca 25 medlemmar. Gruppen
fick många tips och blev inspirerade. Beatrice Torgnysdotter som är ordförande för föreningen berättar att planeringen för att själva medverka började redan då.

www.lokalhelhet.se

Många av de som ställer ut i Luttras bygdegård kommer
alltså från Vara. “Vi ser fram emot en händelserik helg
och att visa våra konsthantverk och träffa och skapa nya
möten med människor”, säger Beatrice Torgnysdotter som
är ordförande i Konstrika Idéer.
Utställningen i Luttra bygdegård består av målade verk i
akryl, akvarell och olja, men även keramik och återvinning
av textila produkter.
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Föreningen Konstrika Idéer från Vara besökte Konstnatten 2017, nu deltar
föreningen som utställare.
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Ungdomarnas kreativitet
kommer fram på
12
Konstnatten
Under Konstnatten slår den öppna ungdomsverksamheten i
Falköping upp dörrarna till Ungdomens Hus. Alla kommunens
fritidsgårdar har haft möjlighet att delta och en mängd kreativa uttryck kommer att visas.
Precis som all annan verksamhet inom den öppna ungdomsverksamheten utgår även konstnattsengangemanget från de
ungas initiativ och kreativitet. Under sommaren ges ungdomarna möjlighet att uppleva och uttrycka sina egna idéer men
också arbeta med ledda workshops inom allt från slöjd till
streetart. Resultatet av det arbetet kommer att kunna upplevas under Konstnatten.
Ett axplock av allt som kommer att finnas på Ungdomens Hus
är abstrakt måleri, performance med poesi och en presentation av olika dansstilar inom hip hop. Självklart finns möjlighet
att prova på dans. Dessutom är betongparken öppen för alla
som vill åka skateboard, kickbike och BMX till musik, ett band
med egenkomponerade låtar uppträder. Kultur och mat hör
ihop. Det bevisar en tjejgrupp som erbjuder den som vill att
prova på internationell mat. Samma tjejgrupp visar också sin
dans.
Helena Moberg är avdelningschef för den öppna ungdomsverksamheten i kommunen. Hon ser mycket fram emot
Konstnatten.
“Besökarna kan förvänta sig en härlig kreativ stämning och
möjlighet att uppleva ungas uttryck på många olika vis”, säger
Helena Moberg. Hon förklarar det kommer att finnas något
för alla, både som upplevelser men även som aktiviteter att
skapa och delta i.

Ungdomar anses ofta vara en svår grupp att locka till kulturella evenemang, det kanske inte heller är den grupp som är
flitigast representerad på Konstnatten, varken som utställare
eller besökare.
“Därför är det extra roligt att kunna öppna Ungdomens Hus
och dela det som händer i verksamheten med konstnattabesökarna”, säger Helena Moberg.
Ungdomarna har jobbat hårt inför Konstnatten och kanske
uttrycks deras förväntan inför evenemanget bäst av en av
ungdomarna själva.
“Jag känner mig nyfiken på Konstnatten och det ska bli
otroligt kul att vara med på detta och vara en del av en större
grej. Det känns jättespännande att få en publik med lite olika
människor som kanske inte brukar vara på Ungdomens Hus
och se vad vi gör här.”

Kreativt kollektiv på VB ateljén
I maj slog portarna upp till Västgöta-Bladets gamla lokaler. I de forna kontors- och möteslokaler huserar nu närmare 20 personer med ett gemensamt
intresse – konsten.
Lokalerna har blivit en kreativ mötesplats där man träffas för att måla och
skapa. Det hela började med julmarknaden 2018 då tre konstnärer fanns på
plats för att visa och sälja sin konst i lokalerna. Sen dess har intresset och
ryktet om lokalerna spridit sig. Kristina Karlsson Humla är en av de personer
som varit drivande i tanken om ett konstnärskollektiv. På vägen har olika
målargrupper anslutit sig och även enstaka personer som vill umgås kring
och utveckla sin konst.
Hyresvärden Magnus Larsson på Sig. Larsson Bygg har hela tiden varit
stöttande och sett det som en möjlighet och ett roligt projekt att kunna
erbjuda lokalerna till detta ändamål. Några av grupperna tillhör vuxenskolan
som också stöttar projektet. Byggnaden ligger i ett område med planer för
nybyggnation och kommer tids nog att rivas. Men det kan ta både två och
fem år. Att låta konstkollektivet ta plats tills dess gör att det blir fortsatt liv
och rörelse.
I byggnaden finns rum för både ateljéverksamhet, utställning och försäljning. Och uttryckssätten varierar. Mestadels är det måleri som gäller men
även en del keramik och betong ger sig till känna. Det vore roligt att få med
fler kreatörer med kanske textil eller silver som intresse säger Kristina.
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Hyresbostäder presenterar
”Folk på stan” av Björn Therkelson
Vi på

Konstverket invigs lördagen den 28 september kl:11.00

111
Café/matdel
bakverk bakade på plats
och vällagad lunch.
Alltid gjort från grunden
på riktigt!

LUNCH

alla dagarna!
öppet:

fredag, lördag -20.00
söndag 11.00 - 15.00

ÄT RIKTIGT
GÔTT HOS OSS!
SALUHALLEN
ÄR FYLLD AV
NOGA UTVALDA
SMAKER.
Stora Torget 7 Falköping
stjernegerdetgourmet.se
076-316 82 29
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Åsarp - 2 mil söder om Falköping 2 mil söder om Falköping

Utflykt i de holländska Alperna
Norman Sandén är tillbaka på Falbygden!
Nu summerar Norman sitt konstnärskap och skapar en grund att bygga vidare på.
”Varje bergsmassiv måste alltså till slut vittra ner till sandkorn.”
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Fackeltåg med teater i mörkret.
Mor bjuder på mat vid elden.
platser.
läsBegränsat
mer... antal
ww.ekehagen.se
Förköp från 1/9.

KNATTENATTA
SKAPARVERKSTAD
UTSTÄLLNING
SERVERING
Åsarp - 2 mil söder om Falköping

Du hittar oss i Åsarp
2 mil söder om Falköping
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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 varje hel timme • Ostguide
Robert Bengtsson • Max 20 personer
per visning. •
Biljetter köpes i
ostbutikens kassa.

KONST

RESTAURANG

28-29 sept
2019

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

Inga-lill Ljung, akryl och olja.
Gösta Nilsson, akryl och olja.

EXTRA KVÄLLSÖPPET
Smörgåsar och 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 l b y g d e n s o s t e r i a . s e

MÅNADENS OST
SEPTEMBER
MÖSSEBERG
Källarlagrad 16-18 mån.
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99:-/kg
ord 139:-/kg

