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Konstnatten Falköping - Tidaholm

Skördefestmagasinet firar 10 år och Mekelmäss Skördefest på Falbygden och Konstnatten firar 15 år
Falbygdens Mat och Kultur - Skördefesten och Konstnatten i Falköping 15e året.
Det började som ett strategiskt beslut i turistorganisationen i Falköping. Tranornas höstflytt
skulle förlänga turistsäsongen och den lokala maten skulle få en skördefest. Det var år 2000
och starten på Skördefesten blev ganska blygsam men ambitionen var att jobba långsiktigt och hållbart och att få med sig alla de besöksanläggningar som avslutade sin säsong i
augusti.
Femton skördefester senare är Skördefesten och Konstnatten ett arrangemang som inte
ligger långt efter i storlek och rang som Ölands Skördefest och konstrundan på Österlen.
Det är Västsveriges största konstrunda med över 50 000 besökare som under sista helgen i
september gästar Falköping och Tidaholm.
Arrangemanget är en framgångssaga det råder det ingen tvekan om. Förra årets Skördefest
och Konstnatt hade drygt 50 000 besökare, 140 utställningsplatser och cirka 400 utställare
att välja mellan. Boendeanläggningarna är fullbokade och restaurangerna säljer slut sin
mat.
Tidaholm en del av Skördefest och Konstnattsområdet
Tidaholm är sedan något år en aktiv del av Konstnattsområdet och mycket spännande
saker börjar hända där. Tidaholm in Light, påbörjades på en experimentell nivå 2013 med
så lyckat resultat att det nu på allvar blir en del av Konstnatten. Det är Turbinhusön som är
centrum för ljusinstallationerna där både miljöer och konst får en ny dimension i nattmörkret.
- Det här är så häftigt och vi har fått en så otroligt positiv respons. Tidaholmarna har verkligen förstått potentialen i Konstnat-ten och vi får många gäster hit, säger Åsa Kroon Karlsson
som tillsammans med kultursekreteraren i Tidaholms kommun, Johanna Larsson är de som
driver arrangemanget där.
Den lokala maten har en självklar plats.
Den lokala maten har alltid haft en central roll. Det långsiktigt strategiska arbetet med den
lokala maten som Falbygdens Mat och Kultur har jobbat med, har gett resultatet att flera
restauranger nu serverar lokalproducerat på tallriken. Två av dem är certifierade Västsvensk
Mersmak och en av restaurangerna finns med i White Guide. Det är en styrka för arrangemanget att besökarna inte bara kan handla lokalproducerat på skördefestmarknaderna utan
också äta de förädlade produkterna på restau-rang.
Folkfest sista helgen i september
Skördefesten och Konstnatten har vuxit till en riktig folkfest där träffpunkterna är många
och gemytet stort. Är det någon gång på året man träffar gamla bekanta så är det på
Konstnatten och det är inte ovanligt att träffa bekanta långväga ifrån som återvänder till sin
gamla hemort för att uppleva en fantastisk happening i höstmörkret. Falbygdens Mat och
Kultur kan efter 15 år konstatera att det turiststrategiska beslutet 1999 har fullföljts med
gott resultat där lokal mat och lokal kultur har skapat ett kraftfält på Falbygden där alla är
välkomna både som utställare och besökare.

Konstnatten Falköping - Tidaholm, utnämnt till
”Årets kulturupplevelse i Skaraborg 2014”
När Radio P4 Skaraborgs lyssnare fick bestämma så blev Konstnatten årets kulturupplevelse
i Skaraborg.
Det var inför Kulturgalan och firandet av Skövde kulturhus 50 år, som Radio Skaraborg i
samarbete med Skövde kulturförvaltning, utlyste korandet av ”Årets kulturupplevelse i
Skaraborg - folkets röst”. Det blev en klar majoritet för Konstnatten och lagom till 15-årsjubilèet kom den prestigefyllda utnämningen.
Med drygt 50 000 besökare och över 450 utställare igång sista helgen i september, är det en
av Sveriges största konstrundor. Det har genom åren utvecklats sig till ett riktigt bra återvändararrangemang och en ”feel good” aktivitet i septembermörkret med god lokalproducerad
mat och god konst. En gemytlig folkfest där bilkaravanerna går från mötesplats till mö-tesplats och där gamla och nya bekantskaper knyts eller återknyts i marschallernas gemytliga
värmande ljus. Besökare från hela Sverige lockas av septembergemytet och under senare år
har också danskar och norrmän hittat till Årets kulturupplevelse i Skaraborg.

www.matokultur.se
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Omslagsbilden är en del av muralmålningen som målades under
Konstnatten 2014 på Nygatan 21 i Falköping.

Skördefestmagasinet produceras och ges ut av
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening.
Samarbetspartner är Falköping Nu och Kulturförvaltningen i Tidaholm.
Text, foto och layout: Gerth Bragnå där ej annat
anges
Ansvarig utg: Gerth Bragnå
Trycks i 20 000 ex hos Svärd och Söner tryckeri
i Falköping.
Årgång 11
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
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening
arrangerar årligen Mekelsmäss - Skördefest på
Falbygden med Konstnatten, Mikaelihelgen som
sammanfaller med sista helgen i september. Mekelsmäss är ett arrangemang för mat och kultur och
västsveriges största konst- och kulturrunda. Den
drar årligen ca 50 000 besökare.
Falbygdens Mat och Kultur ägs av sina medlemmar
som är 45 till antalet och representerar lokal mat
och lokal kultur på Falbygden.
www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.vastsverige.com
www.tidaholm.se

är öppen för alla

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

www.matokultur.se
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aunts & uncles
väskor på
svenska webben

1.Lilla Boden på ESpås

GPS: 58.267802,13.614721
Öppet: För öppettider se hemsida
www.lillabodenpåespås.se
eller på Facebook 0702-25 262

6. Johanssons lamm & ull

Repslagaregatan 10, 52142 Falköping
info@tantochfarbror.se • www.tantochfarbror.se

GPS: 58.16194, 13.41568
Öppet: Året runt inga speciella öppettider.
Vi öppnar när någon finns hemma (vilket
det oftast gör). Vill du vara säker på att
det finns någon hemma ring först!
Gårdsbutik med lammkött/chark skinnfällar, ull, garn, tovat, kurser, studiebesök
m.m
www.lamm-ull.com 0739-87 90 04

13. Tant och farbror väskor

10. Mössebergsbagaren AB

GPS: 58.16320, 13.57064 Verkstadsg. 10
Öppet: Mån-Fre 6.30-18.00 Lör 7.30-14.00
Välkommen till oss! Vi bakar allt från
grunden, titta in i vårt konditori genom
glasväggen! Fantastiska räkmackor, ljuvliga
bakelser, mm...
Vi älskar det goda livet, gör du det också?
www.mossebergsbagaren.se
0515-71 13 00

2. Gudhems Hjärta Loppis Café
& Vandrarhem

GPS: 58.23845, 13.55867
Öppet: Vandrarhem året om
Butik: Mars - Agu
Tor-Fre 11.00-18.00 Lör-Sön
11.00-16.00Spontant öppet Mån-Ons / se
hemsidan
Sep-Feb Lör 11.00-16.00
Extra öppet under Konstrundan Påsk och
Konstnatten. Platsen där historian blåser
runt husknutarna, Här kan du... Övernatta,
Fynda, Fika & Uppleva. Mellan Falköping &
Skara 200m till Gudhems kloster. Hjärtligt
Välkomna
www.gudhemshjarta.se
Maria 0768-11 51 16

7. Floby Antikvariat

GPS: 58.12353, 13.35120
Öppet: Året om på sönd 11-17.
Extra öppet efter överenskommelse.
Böcker i de flesta ämnen. Kuriosa: allt
mellan himmel och jord - porslin, keramik,
tavlor, vykort, LP mm. Loppisskjul - plocka
en kasse.
www.flobyantikvariat.se 0515-409 40

14. Hotell Ranten

GPS: 58.17584, 13.55269 Järnvägsgatan 3
Öppet: Öppet dagligen
www.hotellranten.se 0515-130 30

GPS: 58.18009, 13.52301
Öppet: öppet året om
Camping & Stugby och
STF vandrarhem. förutom en fantastisk
utsikt kan mössebergg erbjuda: belysta
mortionsspår, frisbeegolf, minigolf, badsjö,
minidjurpark, slalombackar, belysta skidspår, bastu med omklädning och dusch,
cafe och restaurang
www.mossebergscamping.se

GPS: 58.18357, 13.54510 Mössebergsparken
Öppet: Alla dagar året runt.
Restaurang, hotell, spa och konferens
anläggning. Fantastiska salonger med de
vackra jugendmöbler.
www.kurortenmosseberg.se 0515-432 00

Per 0707-25 64 93

12. Galleri Sandström

GPS: 58.161617, 13.5551288
Adress: Trädgårdsgatan 32
Öppet: Året runt öppet galleri
Mån till fre 10-18 (lunch 13-14) Lör 10-14
Extra öppet under Konstrundan Påsk och
Konstnatten.
Konstnärsparet Annelie och P-A Sandströms galleri i centrala Falköping. Här
visar de ett urval av sin egen konst,
showroom med ett 30-tal konstnärer
representerade samt utställningar.
www.sandstromkonst.se 0702-65 29 73

8.Karleby Konst & Hantverk
3. Knäck & Bräck

GPS: 58.22314, 13.52802
Öppet: Helgfri vardag 09.00-16.00 Vid arrangemang & högtider - se vår webbsida.
Andra tider enligt överenskommelse.
Bakar smakfullt knäckebröd, skorpor &
annat gott på formtida sädesslag som
dinkel & emmer.
www.knackobrack.se 0706-98 06 40

GPS: 58,150697 13,639461
Öppet:
Vår: 12 april – 21 juni, sön, 13.00 – 17.00
Sommar: 25 juni – 26 juli,
tor – sön, 13.00 – 18.00
Höst: 16 aug – 20 sep, sön, 13.00 – 17.00
Extra öppet under Konstrundan Påsk och
Konstnatten.
I butiken säljer vi keramik, smycken, träsnideri, textil och mycket annat. Unika och
personliga föremål av hög kvalitet. Maj-Liz
Hedendahl visar akvareller och textila
konstverk i galleriet och i lantbruksmuseet
(fri entré) möter du bruksföremål från en
svunnen tid.
www.karlebykonst.se 0703-10 49 79
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4. Trädhushotell Islanna

GPS: 58.2466, 13.5016
Öppet: Feb - Dec
Högst upp i kronorna på de gamla ekarna
somnar du gott till suset av löven.
Hissa sedan upp den generösa frukostkorgen och låt en ny härlig dag börja.
Varmt Välkomna
www.islanna.com
0515-7203 84 / 0730-62 33 19

5. Cattis Porslin

GPS: 58.17384, 13.41068
Öppet: Vecka 4-22 och 34-51
Ons kl 09:30-12:00 Tor kl 14:00-19:00
Övriga tider enligt överenskommelse
Handmålat porslin, glas och ljuslyktor.
Försäljning av vittporslin.
www.cattisporslin.se
Catarina 0739-18 65 86

16. Bredablick

Adress: scheelegatan
Öppet: Sommartider. Dagligen 11-17 Grillkvällar alla Fredagar i Juli & Aug 18-22
(Midsommarhelgen stängt)
På toppen av Bredablick med fantastisk
utsikt
www.bredablick.com 051515110
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9. Rasta Falköping

GPS: 58.15998, 13.57351
Öppet: Vard. 06.30-24.00
Lör - Sön 08.00-24.00
Rasta erbjuder stor restaurang och café
med uteservering och lekplats samt en
välsorterad servicebutik.
Vi har tolv prisvärda och fräscha hotellrum
och hos oss ingår alltid frukost, internet
och
fri parkering på vår stora parkeringsplats.
www.rasta.se/falkoping 0515-173 30
Välkommen till oss!
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09.00 - 01.00

SKÖRDEFEST
I T Ä LT E T P Å T O R G E T H I T TA R D U B L A N D A N N AT:

9-16
8
Hotell

Vandrarhem

Rum och frukost

Stugby

Camping

Servering / Café

Mat

Gårdsbutik

Hantverk

Loppis

Aktiviteter

Vandringsled

Sevärdhet
Konst
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26 september

Finaldag för Malta Johanna Marknad kl. 10 –13
Butikerna har öppet med bra erbjudanden 10 –16
Årets kock – Klas Lindberg
Samlingsutställning (f.d. Falköpings Elektriska)

1
4

ET A L JE R GER
STOR A U P P L

!
R
E
EVE L S

GPS: 58,1588194, 13,5557428
Öppet: Torsdagar året runt 18-20 , övriga
tider enligt överenskommelse per telefon.
www.tantochfarbror.se
Anna Carina Medin 0705-60 15 22

15. Mössebergs Camping

11. Kurorten Mösseberg

SMÅ D

Kurorten Mösseberg med vänner – Servering hela dagen!
Fotoutställning – Bilder från Falbygden
Underhållning från scenen

www.facebook.com
/aktivhandelifalkoping

Buss
Bensin Mack

@
#

följ på instagram:

handelfalkoping
7
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ARVIDS RESTAURANG
SKÖRDEFESTMENY AV
KLAS LINDBERG
Fre d a g 1 8 . 0 0 - 2 2 . 0 0

Pr i s : 2 9 5 k r
SKÖRDEFESTBUFFÉ
AV KLAS LINDBERG
Lördag 17.00-22.00

KLAS LINDBERG

UTSTÄLLNING
Vi har huset fullt med
hantverkare fredag-söndag!

Lördag 26 september firar hela Falbygden
att Skördefesten och Konstnatten firar 15
år! Årets Kock 2012 och Årets Nobelkock
2014 -Klas Lindberg - kommer ihop med
Kurortens kök att servera smakupplevelser
på stora torget i Falköping.
Fredag- och lördagskvällen kommer Klas
skördefestmeny att serveras på Kurorten.

Pr i s : 2 4 5 k r

Smycken • Glasfusion •
Akvarell • Olja • Foto

SKÖRDEFESTLYX
Skördefestmiddag, logi, frukost samt entré
till spa. Lån av badrock och tofflor.

Boka bord på 0515-432 00!

Pris: från 995 kr

SKÖRDEFESTBRUNCH
Söndag 11.30-15.00

Pris: 245 kr
KAFÉ SERVERING
Njut av kaffe med kakor, Arvids
räksmörgås och mycket mer!

Kurhotell • Konferens • Spa

FALKÖPING

• TEL 0515-43 200 • E-POST info@kurortenmosseberg.se •

15 år - 2

015!

Lördag 26 september gästspelar
Klas Lindberg på torget och serveras
smakupplevelser ihop med Kurortens kök.
Hjärtligt välkomna!
Menyer:
www.kurortenmosseberg.se
www.falbygdensmatokultur.se
Fredag 25 september och
Lördag 26 september serveras
Klas skördefestmeny på Kurorten
Årets kock 2012
Årets nobelkock 2014
8

www.kurortenmosseberg.se

Klas Lindberg
årets Nobelkock 2014
gästar
Kurorten Mösseberg
och Stora Torget
i Falköping
sista helgen i september
2012 var Klas år – han vann Årets
Kock och blev därmed Svensk
Mästare i professionell matlagning.
Ett halvår senare blev han Olympisk
Guldmedaljör med Svenska Kocklandslaget i Culinary Olympics. I december 2014 fick han även den stora
äran att ansvara för Nobelbanketten.
Klas har gästat Kurorten Mösseberg
och Falköping fyra gånger och bjudit
på olika festmenyer. Senast i februari
bjöd han kurortens gäster på Nobelmenyn från 2014.
Lördag 26 september firar hela Falbygden att Skördefesten och Konstnatten firar 15 år och Klas kommer
ihop med Kurortens kök att servera
smakupplevelser på stora torget i
Falköping.
Fredag- och lördagskvällen kommer
Klas skördefestmeny att serveras på
Kurorten som ett 15-års firande för
Mekelsmäss - Skördfest på Falbygden
och Konstnatten.
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130. Astrosweden AB, Axvallagatan 16, Skara
GPS: 58.384038, 13.459147
www.astrosweden.se
Utställare inom ornitologi samt astronomi
Öppet: Fre. 18-23, Lör. 14-01, Sön. 11-14
Övrigt: Kaffeservering, försäljning kikare/teleskop/träfåglar/mikroskop mm. Stor parkering, även husbil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Pia Smedman/Astrosweden AB, 0511798100
131. Jula Hotell & Konferens, Vilangatan 4, Skara
http://www.julahotell.se
Utställare
A´nders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Peter Dahl,
Jenny Nyström
Öppet: Fredag 18-23, Lördag 14-01, Söndag 11-14
Övrigt: keffe, fika, logi, mat vissa tider
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

1. Gamla Prästgårdstugan, Häggum
GPS: 58.314561, 13.73291
www.idalundell.se. Medlem i KRO
Utställare:
Ida Lundell - textil bildkonst
2. Häggums Bygdegård, Häggum
GPS: 58.319452, 13.71996
Utställare:
Jan-Erik Ullström - Författare
Conrad Lidholm - Foto
Hans Jensen - Foto
Kerno - Tårtmakeri
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Servering med hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kokntakt: Therese Qwarfordt, 0730246090
3. Borgunda bygdegård, Gisslagårdsvägen 1, Borgunda
GPS: 58.292112, 13.799772
http://borgundabygdegard.se
Utställare:
Borgundagruppen bestående av:
Yvonne Fällström, Inger Hammar, Carina Palmquist,
Katarina Signell - monotypi. tema Circus
Gunnel Karlsson - Garofoli
Marie-Louise Lollo Olsson - olja
Ronny Hvass - foto tema Tulpaner
Carina Strandh Einarsson - papper
Gissla Trädgård - gårdens produkter
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering. Försäljning närproducerat.
RAWFOOD
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gisela Wass, 0722454603
8. Tunnbinderiet, Gustav Dahlens väg 1, Stenstorp
GPS: 58.27617, 13.72002
Utställare:
Lena Persson - Målningar i akryl och vävda arbeten.
Anneli Lendrup - ”Små skärvor av livsprismat” Lite väv
och broderi. Målningar. Bildspel ”Stämningar kring vårt
hus” och dikter.
Marika Törnros - Akrylmålningar i en egen härlig färgoch formvärld som spränger.
Håkan Lendrup - Säljer afrikanskt hantverk och rättvise-

märkta produkter. Berättar om sina resor till Etiopien
och Sudan, med diabildsvisning.
Jan Fleishmann - ”Med vildliv och presspass” Text och
bild i en spännande kombination.
Mikael Jansson - ”Kärlek och fasa - nåd och fred” – I
en finstämd och farlig kombination. Med ordkonst
och bild.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: kaffeservering, hantverks försäljning / rättvisemärkta produkter, uppställningsplats för husbil
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

FALKÖPING - TIDAHOLM

9. I mitt växthus, Villagatan 14, Stenstorp
Utställare:
Kreativt återbruk och vintage. Inredning, kransar,
smycken mm.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Malin Johansson, 0721500894

22. Bolum Horisont, Lilla Samuelsgården, Broddetorp
http://www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - keramik
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Café
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt:
Anna Wennerstrand, 0704935116

13. Lackmästarna i Håkantorp AB, Håkantorp
GPS: 58.2475, 13.6021
http://www.lackmastarna.se
Utställare:
Annemieke Kieffer - Skulptur, måleri,
keramik, tovad ull.
Olga Okuneva - Olja, akryl.
Janny Sörensen - Collage, akvarell.
Alexander Vikhrov - Olja, akryl.
Emil Sydhagen - Måleri.
Vladimirs Maksanovs - airbrush, måleri.
Edvardas Valenta - Träskulptur, möbelkonst.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Hembakad bröd, kaffeservering, enklare fika.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett.

18. Ateljé Holgers, Norra Lundby, Axvall
GPS: 58.36638, 13.61806
www.ateljeholgers.se
Utställare
Katarina & Lasse Holgersson - Olja, akryl, akvarell
Öppet: Lör. 11-01, sön. 11-16
Övrigt: Butik, Café, Stugor
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
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20. Ateljé Grodan Lena Holgersson, Bjällum Fäholmen
Utställare
Lena Holgersson - Silhuettklipp/snitt
Öppet: Fredag Stängt, Lördag 12-01 Söndag 12-17
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett.
Kontakt: Lena Holgersson, 0706158731
21. Galleri Mejeriet, Korsgårdens Mejeri, Broddetorp
GPS: 58°19’9.5”N 13°36’45.3”E
www.gallerimejeriet.se
Utställare:
Raija Aalto – Målning,
Dopkläder, Festkläder för barn,
Textilier med broderi
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Raija Aalto Persson, 0500491440

11. Döbelngården, Segerstad
Utställare:
Anne-Marie Tillman - Akvarell, olja
Mikael Snadahl - Olja
Öppet: Fre. 18 -23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Överigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: nej
Kontakt: Gudrun Lennerstig, 051519651

15. Friggeråkers Bygdegård, Friggeråker
Utställare
Falbygdens fågelkklubbs medlemmar ställer ut
Torbjörn Skogedal - foto
Eva Lindén - akvarell/drivvedsskulptur
Lisette Friberg - akvarell/keramik
Mari Friberg - foto
Jan Johansson - foto
Louise Ringeby - foto
Per Ringeby - foto
Susanne Wieland - textil
Emma Wieland - akvarell
Evert Arnoldsson - akvarell
Karl-Axel Axelsson - akvarell
Ingemar Tinnert - akvarell
Merit Vågebris - textil
Tore Johansson - foto
Johan Mårtensson - foto
Jan Bertilsson - äldre järnvägsfoto
Samtliga deltgagare är medlemmar i Falbygdens fågelklubb.
Öppet: fredag 18-23, lördag 14 – 01, söndag 11-14
Övrigt: Servering av fika med hembakart. Varmkorv
Försäljn. av fågelholkar, kort. Info. om fågelklubbens verks.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, Handikapptoalett
finns.

19. Ateljé Broddetorparn Leiif Holgersson, Bjällum
Utställare:
Leiif Holgersson - Akvarell, olja, textil
Öppet: Lördag 12-01 Söndag 12-17
Övrigt: Dragspelssamling, stort lanthandelsmuséum,
försäljning av egendesignad textil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Med viss hjälp.
Kontakt: Leiif Holgersson, 0500491264

23. Broddetorps församlingshem, vid kyrkan, Broddetorp
GPS: 58°18’26.4”N 13°36’35.2”E
Utställare:
Maj Edman - akryl, tusch och blandteknik
Marita Piela - akvarell, akryl och blandteknik
May-Anne Joslin - keramik och textil
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Enklare fika, kaffe/the med smörgås, kaka
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maj Edman, 0727096649
24. JpR Factotum, Toltan 101, Broddetorp
GPS: 58°17’42.7”N 13°36’45.7”E
http://www.jpr-art.com
Utställare:
Blandteknik, betong, taggtråd, glödlampor, vinflaskor m.m
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. 4 katter i huset. Bra
att tänka på om man är allergisk
Kontakt: Jari Rajala, 0736940284

aunts & uncles
väskor på
svenska webben

Repslagaregatan 10, 52142 Falköping
info@tantochfarbror.se • www.tantochfarbror.se

28. Löfwings Ateljé & Krog, Hornborga, Broddetorp
www.lofwings.se
Utställare: Vävkompaniet från Borås ställer ut på Löfwings
”Inslag från Vävkompaniet”
Inge Oostenrijk – textil
Öppet: Vernissage fredag 25/9, 17-21, Lördag 11-01,
Söndag 11-17
Övrigt: I restaurangen serveras en specialkomponerad
skördemeny.
Gott hembakat fika serveras.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
30. Lilla Boden på Espås
GPS: 58.266944, 13.615322
www.lillabodenpåespås.se
Utställare:
Minette Filipsson - Bord av plank, möbler och inredning
Angelica Berggren - Foto
Öppet: Fred 18-23,Lör 14-01,Sön 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Minette Filipsson,11
0702252862

www.matokultur.se
32. Kulturarena Tomtens Kalkbrott
Utställningen ”Urban Art Fair”, urban konst möter
natur- och industrimiljö på landsbygden.
Utställningen byggs under ledning av Daniel
”Dano” Wilhelmsson och Göran Löfwing.
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Övrigt: Pågående målning under utställningstiden.
Foodtruck
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
33. Konst i pubmiljö, Marielund, Torbjörntorp
GPS: 58.207315 13.620751
Utställare:
Jennie Fogelström - Keramik
Margareta Larsson - Akvarell Retrotomtar
Britt-Marie Fogelström - Keramik
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Britt-Marie Fogelström, 051531237
34. Husets Bageri, Torbjörntorp
Övrigt: KRAV certifierat bröd
Räksmörgås och kondisbitar erbjuds i caféet
38. Knäck&Bräck, Östra Tunhem
www.knackobrack.se
Utställare
Isabella Ehn - guld-&silversmide
Rebecca Grimming - virkning
Annalena Brage - akvarell
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Brödbutiken öppen
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej tillgängligt till
utställning endast till brödbutik
Kontakt: Annalena Brage, 0706980640
40. Gudhems Hjärta Loppis Café & Vandrarhem,
Gudhems Kungsgård. GPS: 58.23860, 13.55875
Utställare:
Marie Åkerlund konst- Angels ”Faith” & ögontavlor
Inresia - Resan in i dig själv / torr pastell
Kristina Klingener - Hornborga Helande geometri, Akryl
Anna Linderland - Blandad teknik
Tinassmycken - Armband i olika tekniker med stenar och glas
Monica, Angela - raggsockor o mössor
Lena Gunnarsson - Akryl
Anna Bergström - Brukskeramik & rakubrända skulpturer
Madeleine Norman - Det jag älskar mest djur & natur
Lör kl. 11-01 Skaraborghs historiska infanterie regemente - www.shir.se
Butiken
Anett Rojahn Olafsen - Foto, Akryl på bölgeblick
Svensk Honung
Eva Lindén - Drivvedskonst
Marina Boonevier form & disign - Brukskonst
EMA - Smycken änglar
Hillevippan - Smycken, tavlor och hjärtanmotiv
Favoritboken - personliga sagoböcker
Öppet: Utställarna Fre 18-23, Lör 11-01, Sön 11-14
Butiken Fre 11-23, Lör 11-01, Sön 11-16
Övrigt: Gudhems Hjärta Loppis Café öppen Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Delvis, ej toalett.
42. Cattis Porslin, Gökhem
GPS: 58.172979, 13.410111
www.cattisporslin.se
Utställare
Catarina Larsson: Handmålat
porslin och glas
Öppet: Fredag: 18-23,
Lördag 14-01, Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Catarina Larsson 0739186586
43. Lisette Friberg, Gökhem
GPS: 58°10.956, 13°24.734
Utställare:
Lisette Friberg - Keramik,
akvarell m.m.

www.matokultur.se

Konstnatten Falköping - Tidaholm

På Falbygden får du en lokalproducerad meny på många restauranger och
caféer. Skördefesten och Konstnatten är full av kulinariska äventyr!

2015
Fredag 25/9 18 - 23
Lördag 26/9 14 - 01
Söndag 27/9 11 - 14

EN AV

SVERIGES

STÖRSTA KONSTEVENT

ÅRETS KULTURUPPLEVELSE 2014
”FOLKETS RÖST” Radio Skaraborg

SISTA HELGEN I SEPTEMBER
www.matokultur.se

Sista söndagen i september
är du bjuden på MATFEST!
Runt omkring i vår region finns mycket
att uppleva med alla sinnen.
Vi vill ge dig möjligheten att besöka de
passionerade producenter som ger
dig den goda, äkta och nära maten.
Löfwings Ateljé och Krog
Hornborga Persberg, Broddetorp
0500-49 14 03, 0703-491423
www.lofwings.se

Mellan kl 11 -16 sista
söndagen i september
öppnar vi dörrarna
runt om i regionen
Deltagande producenter och besöksgårdar hittar du på vår karta eller
hemsidan www.lpiv.se/matfest
eller kontakta Cecilia på 0733-794134

Skördefest- och
Konstnattsmeny
med produkter från gården

Ett samarbete mellan:
Orustmat, Dalslandsmat,
Bondens Egen Marknad,
Falbygdens Mat & Kultur,
Västgötalandet, Sjuhäradsmat,
Bohuslän Erbjuder, Kungälvsmat,
Närproducerat i Tidaholm,
Närproducerat Mitt i Västra Götaland,
Leaderområden, LRF Västra Sverige,
Länsstyrelsen Västra Götaland,
Hushållningssällskapen i Västra
Götaland, Lokalproducerat i Väst,
Smaka på Västsverige.

Kurorten Mösseberg
Skördefestmeny i restaurangen
med gästkocken
Klas Lindberg
www.kurortenmosseberg.se

Ost- och delikatesstallrik i
restaurangen
Ostprovning och ostsmaksättning
Parmesanostsprängning
Provsmakning av en 20 år gammal ost

Glöm inte gilla oss på Facebook!
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Gårdsbutik och café
Serverar mat under Konstnatten
Tidaholm

Eventmat med viltkött
Arrangemang i Östra Tunhem
under Konstnatten
Gårdscaféet mitt i sta´n.
Nära Falköpings centrum.
Hembakat kaffebröd, enklare mat
www.vilhelmsrogardscafe.se
Åsarp ca: 10 km söder
Falköping.
Vildsvinsburgare
dagens soppa,
kaffe med hembakat.
Restaurang i Tidhaolm
Servering under Konstnatten
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Konstnatten Falköping - Tidaholm
Öppet: Fre.18-23 Lör. 14-01
Sön. 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Lisette Friberg, 0706929929
44. Antik-Fiket B&B i Gökhem
GPS: 58.175003, 13.399158
www.antikfiket.se
Utställare:
Pnina Yavari Molin - keramiker från Alingsås.
Öppet: Fredag 15-23, Lördag 12-01, Söndag 11-17
Övrigt: Kaffeservering, B&B, second hand, antikt,
kuriosa, uppställningsplats för husbil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Linda Timle, 0721-97 54 55
45. Gökhems Församlingshem, Gökhem
GPS: 58.17429, 13.407955
http://kreativ.falbygdsanor.se
Utställare:
Annelie Jonsson - Foto, släkt- och emigrantforskning
Lars Bägerfeldt - Fantasy och foto
Monica Olsson - Sylt, marmelad och chutney
Mia Lundgren - Scrapbooking och partylite
Monica Nyman - Jeansväskor och stickat
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Annelie Jonsson, 0731837883
46. Johanssons lamm & ull´s
Gårdsbutik, Gökhem
GPS: 58.162486, 13.417311
http://www.lamm-ull.com
Utställare
Anita Röding, Vävatelje 8-skaft - Handvävd damast, ulloch nöthårsmattor och bruksvävar.
Erika Gustafsson - Egen designade mössor. Hantverksfarmen - Formgjuten handmålad keramik.
Tj produktion konst & profil - Personlig konstproduktion.
Atteby bär - Småskaligt mathantverk bla. sylt & marmelader
Viktoria Johansson - Tovade alster ex. sulor tavlor,
grytlappar. Lammskinns alster.
Monica Säll - Trådslöjd.
Öppet: Fre 18-23, Lör 14-01, Sön 11-16 Matfestdeltagare
Övrigt: Försäljning av: lammskinnsfällar, lammkött/
chark, hembakade kakor/bröd.
Servering med: lammburgare, lammkorv, kaffe & kakor.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, liten toalett
Kontakt: Viktoria Johansson, 0739879004
47. Falbygdens Struts, Gökhem
Öppen Gård på Mekelsmäss.
Öppet: Fre: 18 – 23, Lör: 11 – 01
LineDance: INSTÄLLT!
Visning av stora och små strutsar, Emu.
Gårdsbutik med försäljning av
strutskött, strutsäggskalslampor, dammvippor mm.
I tältet är det försäljning av strutsburgare, strutskorv,
strutsäggsvåfflor med glass & hallonsylt. Kaffe, strutsäggssockerkaka.
48. Stallmästaregården, Gökhem
www.lygneroth.se
Utställare:
Lina Lygneroth - Skulptur och
bruksföremål i keramik, målningar.
Öppet: Fre. 18-23, Lör. 14-01, Sön. 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Lina Lygneroth,
0703571190
50. Kommunalhuset, Storgatan 55, Floby
Utställare:
Astrid Lundholm - Akvarell
Majbrit Wetterskoog - Akvarell
Jerry nordén - Blandteknik
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 24, sön. 11 - 14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

Kontakt: Majbrit Wetterskoog, 051541341
68. Östra Tunhems Gamla
Missionshus, Östra Tunhem
GPS: 58.220088, 13.519807
http://www.pnfoto.se
www.ateljebroga.se
Utställare:
Peter Nilsson Stofkoper
- Blommande konstverk i närbild.
Egeninramade foton.
Carina Bladh - Ull & Textilhantverk.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01
Söndag 11-14
Övrigt: Café Balen & Lite Té.
Honungsförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Peter Nilsson Stofkoper, 0706827678

51. (Slötastugan, Ållebergsände, Slöta)
Utställare:
FLYTTAD TILL NYGATAN 21
Nora Ström - Foto
Malin Ström - Foto FALKÖPING
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffe/te, saft bullar
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Parkering finns på
Köttorget. Gå in mellan grönt och gult hus.
56. Grolanda Bygdegård, Grolanda
GPS: 58.076696, 13.385742
Utställare: Besök oss och se våra privata samlingar av
allt möjligt och omöjligt! Bl.a. modellbilar och gamla
bruksföremål m.m.
Öppet: Fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-14.
OBS! Vi kommer inte att ha någon servering på
söndagen.
Övrigt: Tårtbuffé.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Per-Anders Rosén, 0723717246
57. Skattegårdens Bakstuga Jäla
Utställare:
Malin Larsson - ML Photo.
Birgitta Johansson - Vävda alster.
Ingela Larsson - Stickat.
Ingela Johansson - Hallanda Honung.
Brittmarie Jenndahl - Akvarell
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Bakning /försäljning av Hällgräddat bröd endast
Fredag och Lördag i mån av tillgång.
Övrigt: Kaffeservering samtliga dagar. Brödbakning /
försäljning ej Söndag. Söndag körning med brukshästar.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
58. WardinsGårdsprodukter, Korsgården Jäla
Ladugård, Brygghus, Trädgård och Gårdsbutik
facebook.com/Wardins Gårdsprodukter eller www.
wardins.se
Utställare :
Monica Lenner Svensson - Smycken
Margareta Oscarsson - Lappteknik
Wardin - Motorsågssnideri
Malin Brolin – Mollymys, Textilt hantverk, Mössor, Väskor
Madeleine Wenner - Vaxteknik
Bitte de Roos - Stickat		
Alboga Plantskola - Blomsterbinderi
Maria Lundström – Akvarell
Lotta Larsson - Akryl/Blyerts
Hanna Jonsson - Keramik.
Öppet: Fredag 18-23, lördag 14-01 Söndag 11-14.
Övrigt: Salängs Gårdsägg - Äggförsäljning
Ljussatt upplevelsevandring (inriktning barn), Fackelupplyst trädgård,
Korv- och Kaffeservering
Försäljning av förädlade produkter
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, Särskild parkering
intill utställningslokalerna. Vissa lokaler hjälper vi till
över tröskel. Handikapptoalett.
59. Jäla Kvarn, Jäla
GPS: 58.034405, 13368338
Utställare:
Duveredskött - Försäljning av egengjord gulaschsoppa, vår lamm- o nötkorv, fårskinn och höstkransar
Emma Brisbo - Utställning foton. Livet på landet
Pukabergs angorakaniner - Ull i olika former och
andra gårdsprodukter.
Nymans i Jäla ställer ut i stallet. Skinn och kött från
gotlandsfår.
Ann-Louie Melltoft - Konstutställning. Målar i akryl.
Försäljning av ost från Wernerssons ost.
Annki Modig - Försäljning av hembakat fikabröd, kan
ätas på plats eller ta med hem.
Stick & prick - Lena Jarnsdotter och Ingrid Törnqvist.
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70, Jensenatlejé, Vårkumla gamla skola, Vårkumla
Försäljning av stickade mössor, sockar, sjalar och scarfs.
Anna-Lena Flor’en - Sömnad i vaxduk och Jerseytyg
Anita Davidsson - Konststickning
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Servering och försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Sven Claesson, 0703101065
60. Hjälmsögens Lanthandelsmuseum, Hjälmshögen 1,
Åsarp
Utställare:
Ingemar och Lillanna Johansson - Lanthandelsmuseum, Docksamling.
Birgitta och Torleif Halvorsen - Naturfoto.
Lisa Gertsson - Fotodesign.
Johan Törnqvist, Anders Christensen m fl. - Veterantraktorer, tändkulemotorer. (endast lördag)
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering lördag och söndag. Försäljning
av lammskinn och honung.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Ingemar Johansson, 051550152
61. Fageråsstugan, Stora Fagerås, Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
http://www.asarp.com
Utställare:
Saiwaroon B-Larsson - Thailänsk blomsterkonst mm.
John Wyatt - foto
Victoria Karlsson-Lod- foto, ljuskuddar, ljus mm.
Annette Kvist - porslinsmålning, keramik, akvarell
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: soppa, varmkorv, fika m. hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Margareta Runesson, 0730919852
62. Ateljé Viktoria, Centrumvägen 32, Åsarp
GPS-koordinater: 58.024231, 13.565229
Utställare:
Luffarslöjd m.m.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Viktoria Tedelind, 051550599

63. Ekehagens Forntidsby, Åsarp
GPS: 58.15083,13.63976
www.ekehagen.se
Utställare:
Knattenatta - skaparverkstad för alla barn. Pedagogledd pysselhörna där man får prova på olika material.
Ta med ditt alster hem eller låt det ingå i utställningen.
Alla elever från Åsarpsskolan ställer ut på temat ”min
forntid”.
Öppet: Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Servering med vildsvinsburgare för barn och
vuxna. Fika med kaffe, te och hembakat.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Egil Josefson, 0515886762
64. K design AB, Skolbacken,
Östra Tunhem
GPS: 58.230883, 13.544483
Utställare:
Gårdsbutik med inredning/
trädgård.
Öppet: Fre. 18-23 Lör. 14-01, Sön. 11-14
Övrigt: Försäljning utav inredningsartiklar
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Katrin Borgenhard, 0709720154
66. Ateljé Stora bergs brygghus, Leabyvägen 1,
Falköping
www.Thomaslennartsson.se
Utställare:
Thomas Lennartsson - Olja och tusch
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Thomas Lennartsson, 0709328890
67. Östra Tunhems Församlingshem, Östra Tunhem
GPS: 58.223653, 13.528601
Utställare:
Peder Frisk - Akvarell
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Peder Frisk, 0768957361

69. Vartofta samlingslokal, Lokalgatan 5, Vartofta
GPS: 58,559, :E13,3751
Utställare:
Målargruppen ”Såbléden”
Anneli Jonsson - akvarell
Birgitta Wigert - olja
Ingegerd Thun Jonsson - olja
Kerstin Jonsson - olja
Maria Hellström - akvarell och olja
Rosita Johansson - olja
Gun-Britt Svensson - smycken
Lena Fiala - handgjorda kort
Eva Roslund - lappteknik och handsydda dockor
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Rosita Johansson, 051530064
70, Jensenatlejé, Vårkumla gamla skola, Vårkumla
GPS: 58.449, 13.3445
www.jensensatelje.se
Utställare:
Kristian Jensen – Tusch, 3 D collage, blandteknik
Öppet: Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
71. Hulegården, Vartofta-Åsaka
Utställare:
Veteranmotorcyklar som konst- utställning
Veterantraktorer
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Br. Hjalmarsson, 051535003, 0738-111171
72. Grevagården, Vartofta
GPS: 58,122451 13,609239
Utställare:
Susanne Andersen - Ljus betong
Marie Blomgren - Återbrukade bräder ståltrådsänglar
Monica Blomgren - Akryl akvarell
Angelica Andersson - Silver handgravyr
Micaela Claesson - Bagare
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Försäljning. Loppis. Kom o klappa gårdens djur.
kaniner getter höns o ponny m.m
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja - tillgängligt i viss mån
Kontakt: Marie Blomgren, 0708966411

www.matokultur.se
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Kommer att lägga
ut trägolv ovan bla bark avsett för rullstolsbundna.
Gården har sedan ett hus med rullstolsramp. dock
ligger detta ca 30 meter från det inhägnade event
området. för att besöka detta skall personal vara
behjälplig.
Kontakt: Patrik Ekwall, 0705728314
74. Karleby Konst & Hantverk, Karleby
GPS: 58.150423, 13.639719
http://karlebykonst.se
Utställare:
Maj-Liz Hedendahl - ”På resa med Napoleon och en
röd 745:a” Akvareller
Anna Jernryd - Foto ”Frusen tid”
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: I butiken säljer vi hantverk - keramik, textilier,
träsnide, smycken, trasmattor m.m. Lantbruksmuseet
håller öppet med guidade visningar. Bra parkeringsmöjligheter, även för buss och husbil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maj-Liz Hedendahl, 0703104979
75. Kälvene-Näs Bygdegård, Näs
GPS: 58.089040, 13.732330
www.bygdegardarna.se/kalvene-nas
Utställare:
Sara Sivefäldt Törnebohm - grafisk konst och akvarell.
Sara Grimling & Maria Nielsen - betonggjutning,
lammskinn, stickning.
Maria Bruckshaw - keramik.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffe- och soppservering, försäljning av hembakt
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Marianne Landberg, 0702141501
76. Karleby Handelsträdgård
www.karlebyhandelstradgard.se
Utställare:
Chelsea Flower Show får nu hålla sig i .....
här kommer Karleby Flower Show
Öppet: Fre. 18-23, Lör. 16-01, Sön.11-14
Övrigt: Fredag och lördag har vi tänt
grillen och öppnat soppköket för den som är sugen
på på en bit mat. Det finns också smörgås på hembakt bröd, kaffe och kaka.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Fredrik Augustsson, 051537150
77. Gustafsons Plantskola, Vartofta
Skördefest med potatistema.
Öppet: Fre. 10 - 23, lör. 9 - 01, sön. 10 - 14.
Övrigt: Servering och försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

78. Falbygdens Osteria, Göteborgsvägen 19, Falköping
www.falbygdens .se
Utställare:
Inga-Lill Ljung - Olja/Krita
Guldsmedsprogrammet Lärcenter Falköping - elevarbeten
Öppet: Fre. 10 – 23, lör. 10-01, sön. 10-16
Övrigt: Café, Restaurang, butik.
Fredag:
Parmensansprängning efter 18.00
Gissa vikten på en riktigt stor ost
Lördag:
73. Viltmat, Folkagården 1, Jettene
Provsmakning av en riktigt gammal ost (osten är mer
och Jettene by
än 20 år gammal)
GPS: 58.20978, 13.553009
Smaksätt din egen ost
http://www.viltmat.se
Ostskola med provsmakning varje hel timma mellan
Utställare:
14.00 - 19.00 (gratis)
Motorsågskonstnär
Smedjan öppen och bemannad av hembygdsföreningen Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Öppet: Fredag 18-02 Lördag 14-02 Söndag 11-14
Övrigt: Helgrillat Vildsvin från trakten i stenugnsbakat
79. Kurorten Mösseberg, Mössebergsparken,
flatbröd med hemgjord dressing.
Falköping
Älgkebab, vildsvinskebab. Viltchark, Kaffe`
www.kurortenmosseberg.se
Bar med fullständiga rättigheter. Livemusik
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Konstnatten Falköping - Tidaholm

KULTURARENA TOMTENS KALKBROTT 2015
- URBAN ART FAIR Storstadens konst möter landsbygdens industrimiljö

GÖRAN LÖFWING

I JÄGARNAS RIKE
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR HELA SOMMAREN

PR
Daniel ”Dano” Wilhelmsson har deltagit som muralmålande
konstnär på flera festivaler i Sverige, England och Mexiko. I
Falköping kan vi se flera av hans verk som lyser upp tillvaron
i stadsmiljön. Under våren 2015 har han deltagit
i ett konstprojekt på Hissingen i Göteborg
där han satt sitt signum på
flera industrihusväggar.

2011 satte konstnär Göran Löfwing sin vision om en konstutställning i
Tomtens kalkbrott, utanför Falköping, i verket. Under lång tid hade han
haft tanken på att göra något i det nedlagda kalkbrottet för att hedra de
kalkarbetare som genom att bryta kalken skapade ett jordförbättringsmedel som innebar en otrolig utveckling inom jordbruket och en industriepok på landsbygden i Skaraborg som är svår att greppa.
Göran Löfwing hade visionen om en konstutställning i det
otroligt vackra rum i naturen som kalkbrottet utgör. Han samlade
18 konstnärer från bygden och uppgiften var att måla var
sitt verk för kalkväggen. Det blev stor uppslutning både
från konstnärer och publik. Den spektakulära
utställningen blev magisk i höstmörkret och skapade
både trafikkaos och publikrekord. 30 000 besökare
såg utställningen under tre dagar. 2012 gjordes
bedriften om och också den utställningen blev en stor
succé.
Tillsammans med Peter Nord, ägare av Tomtens
kalkbrott, skapade Göran Löfwing Kulturarena
Tomtens Kalkbrott som arrangemangsbolag för
kalkbrottet och förutom konstutställningar har de
arrangerat en konsert med samarbetspartners. Efter två års vila ställs nu
kalkbrottet till förfogande för en ny konstutställning. Tillsammans med
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KONSTNATTEN:
VÄVKOMPANIET BORÅS UTSTÄLLNING

”INSLAG FRÅN
VÄVKOMPANIET”

www.falkoping.nu
Göran Löfwing som Art Director, arrangerar Daniel ”Dano” Wilhelmsson ”Urban Art Fair”, urban konst som möter kalkbrottets natur- och
industrimiljö, till Konstnatten i september.
- Det är väldigt roligt att vi kan göra detta igen, säger Göran Löfwing.
Det har varit otroligt mycket jobb med de tidigare utställningarna och
jag är glad att vi nu kan arrangera detta med nya konstnärliga krafter. Utställningen blir en del av Skördefesten och Konstnattens 15 års firande.
Det blir stora konstverk som i huvudsak är målade på duk med sprayfärg. Flera konstnärer kommer att delta, lokala, nationella och förhoppningsvis någon internationell konstnär.
- Jag har ett stort nätverk eftersom jag har målat på flera platser i Sverige
och utomlands. Två konstnärer följde med mig till Sverige från Mexiko
förra året, där jag var och målade på en festival, säger Daniel.
De båda Mexikanska konstnärerna gjorde en målning på Nygatan under
Konstnatten 2014 och förhoppningen är att vi får se mer av dem i Kalkbrottet i höst.
Kulturarena Tomtens Kalkbrott håller öppet utställningen under Konstnattshelgen med vernissage fredagen den 25 september 18 - 23 och
Konstnatten mellan 14 - 01. Utställningen är belyst vilket ger en magisk
upplevelse i det stora kalkbrottet. Delar av miljön kommer också att
vara upplyst för att besökarna skall få en extra upplevelse under dygnets
mörka timmar.

SAMT TEXTILKONST AV

INGE OOSTENRIJK
VERNISSAGE FREDAG 25/9 KL 17-21
LÖRDAG 26/9 KL 11-01
SÖNDAG 27/9 KL 11-17

LÖFWINGS ATELJÉ & KROG
HORNBORGA PERSBERG, BRODDETORP
BORDSBOKNING: 0500-49 14 03
INFO@LOFWINGS.SE • WWW.LOFWINGS.SE
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Utställare
Bo Södervall - akvarell
Seved Gericker - akryl/tecknat
Inger Dolfe – glasfussion
Margareta Brandt – Afrika brickor
Patrik Bloom – foto
Krystyna Kolaska måleri-olja-akryl
Elisabeth Svensson – hantverk och hembakat
Jan Andersson - Indijanart
Öppet: Fredag 18 - 23, lördag 14 -01 Söndag 11 - 14
Övrigt: café, restaurang som är öppet hela helgen
Skördefestmeny.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Carin Häger, 0515-43200
80. Tant Brun, S:t Olofsgatan 15,
Falköping
http://www.tantbrun.nu
Utställare:
Magnus Thörn - fotografier
Ing-Marie Andersson - mössor och väskor
Öppet: Fre. 6.45 - 23, Lör. 09 - 13, 14 - 01, Sön. 11 - 14
Övrigt: Café med hembakt kaffebröd, smörgåsar, och
smörgåstårta.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Berith Anderson, 051512500
81. Mössebergsgården, Falköping
www.cafemossebergsgarden.se
Ingrid Johansson - Pyssligt Hantverk
Anni Karlsson - Smycken, Posters & Barnrumsinredning
Margareta Olofsson - Jeansåtervinning
Emilia Yngve - Millans Hantverk, Smycken och stickat
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Övrigt: Vacker utsikt över Falbygden
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
82. Vectorious Art / LaveMedia, Sankt Olofsgatan 5,
Falköping
www.lavemedia.com
Utställare:
LaveMedia - Fotokonst, fotomanipulation
Vectorious Art - Tatueringar
Triangel, by Veronica - unik heminredning
Öppet: Fredag 13-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Robin Ohlausson, 0709403143
83. Fotograf Johan Pehrson, Hwassgatan 11 B,
Falköping
GPS: 58.159107, 13.550777
http://www.johanpehrson.com
Utställare:
Bröllopsfotograf Johan Pehrson ställer ut bröllopsbilder.
Johan Pehrson – Foto, tema bröllop.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering med lättare tilltugg.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. P rakt över gatan.
Kontakt: Johan Pehrson Photography, 0737027934

Övrigt: Kaffeservering.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
86. Rantens Karn, Norra Kvarngatan, Falköping
Utställare:
Ninnie Eriksson - Olja, akvarell, blandteknik
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
87. skAPA KULtur, Storgatan 20, Falköping
GPS: 58.161869, 13.55287
www.skapakultur.se
Info@skapakultur.se
Utställare:
Aaza Jacobsson - Måleri, teckning, foto
Christer Friberg - Måleri
Emma Gillerbrant - Pärlplattor i olika tekniker
Florenc Jakaj - Olja, akvarell
Leif Gustavsson - Underfundiga verk
Lena Rosell - Akvarell, akryl, mixed media
Marie-Louise Rehnström - Handgjorda kort
Öppet: Fredag: 10-23, Lördag: 10-01, Söndag: 11-14
Övrigt: Öppen butik med hobby- och konstnärsmaterial.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Endast till övre plan
(hobbybutik).
Kontakt: skAPA KULtur i Skaraborg AB, 0515711123
89. Galleri Tinnert, Trädgårdsgatan 13, Falköping
www.tinnert.se
Utställare:
Ingemar Tinnert - Akvarell
Öppet: fre. 10 - 18, lör. 10 - 01, sön. 11 - 14
Vernissage 19/9, utst. pågår till 3/10
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: 051515272
91. Samlargallerian, Eriksgatan 4, Falköping
Utställare:
Samlarutställning av antikt och kuriosa
Ove - märklintåg med mera
Rolf - gamla Falköpingsbilder
Karlbergs - speldosor, klockor, gamla dockor och
bokmärken
Olle - bil och mc-relaterade saker
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering. Försäljning av loppis och antikt
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: NBV Väst, 0733580475
92. Galleri Sandström, Trädgårdsgatan 32, Falköping
GPS: 58°9’41.8”N 13°33’18.5”E
http://www.gallerisandstrom.se
Utställare:
INTO THE WILDERNESS
Annelie Sandström, P-A Sandström, Mercedes Murat möbelkonst, mixedmedia och rakubränd skultptur
Öppet: Utställningen pågår 19/9 - 27/9, Måndag till
fredag 10-18 (lunch 13-14), Lördag 10-14
Under Konstnattshelgen: Fre: 10-23, Lör: 10-01, Sön: 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej handikappanpassad toalett
Kontakt: Annelie Sandström, 0702652973

93. Bildkällaren, Dotorpsgatan 13, Falköping
GPS: 58.163657, 13.55424
www.kulturhuset.org
Utställare:
Vivianne E Rosqvist - Målningar på glas
Öppet: Fredag 25/9 18-23, Lördag 26/9 14-01, Söndag
27/9 11-16
Utställningen pågår mellan 19/9-11/10
våra ordinarie öppettider onsdag 16-20, lördag-söndag
12-16
85. Kavelåsstugan, Plantis, (bakom museet) Falköping Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maria Segerström, 0702460220
Öppet:
Lördag 26 SEPT. 14 - 01
94. Falbygdens museum, S:t Olofsgatan 23, Falköping
Konstutställning ”JÖNNS BILDVÄRLD” - ett urval av
www.falkoping.se/museet
Jönns kolteckningar hängs i Kavlåsstugan.
Utställare:
Musikframträdanden under dagen.
Gun-Britt Larsson - måleri och grafik
Erling säljer sin bok.
Söndag 27 SEPT. 11-14 ”JÖNNS BILDVÄRLD”
84. Bowlingstället, Marknadsgatan 19, Falköping
www.bowlingstallet.se
Utställare:
Ingela Sandén - Akvarell och Akryl.
Öppet: Fre. 18-23, lör. 14 - 01 sön. 11 - 14
Övrigt: Kaffe, Smörgåsar, Fika, Mat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Kalle Sandén, 0763- 13 87 94, 0515-71 12 00
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Lisette Friberg ställer ut
måleri och keramik
i egen ateljé
Lisette Friberg är en Konstnattsveteran. Hon
har varit med sedan start och ställt ut i många
sammanhang under Konstnatten. Nu ställer
hon ut i sin egna ateljé i Gökhem.
Lisette är lärare till proffessionen och började
uttrycka sig som keramiker. Måleri blev det först
när hon gick i pension. Hon fick publikens gillande och blev snabbt en av Falbygdens etablerade konstnärer. Under senare tid har akvarellmålandet varit det dominerande men kremiken
är fortfarande ett viktigt uttrycksmedel. Inget
förfars i Lisettes ateljé. Kasserade målningar får
”ligga till sig” för att kaske bli delar i någon ny
bild i ett kollage.
Lisettes bilder uttrycker ett lugn, oftast i dova
jordfärger men ändå med en positiv känsla.
Inspirationen både i målningen och keramiken,
får hon ofta från naturen. Uttrycksfullt och

Öppet: Fre. 18 – 23, lör. 14 – 01, sön. 14-16
Utställningen varar 20/9 - 18/10
Övrigt: museibutik, utställningen Forntid på Falbygden
och tusen år till
Tillgängligt för rullstolsburna: ja
Kontakt: Lena Persson, 88 50 50
95. Vävateljé, Östertullsgatan 18 B, Falköping
Utställare:
Karin Bergsten – Designade ullplädar, vävmaterial
Maj-Britt Rosén – Akvarell, olja
Anna-Lena Brättemark – Keramik
Ia Gunnarsson – Barnplädar, gamla trasmattor
Suzanne Magnusson – Barnplädar
Lena Andersson – Hemstickade vantar
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Karin Bergsten, 0767653840

harmoniskt är känslan i hennes vackra bilder
liksom i hennes vackra trädgård utanför ateljén.
Två anledningar att besöka Gökhem och Lisette
Friberg under Konstnatten.
Lisette finns också representerad i Friggeråkers
bygdegård, där Falbygdens Fågelklubbbs medlemmar ställer ut.

Opera i Smedjan Tidaholms museum

Under Konstnatten sker spännande kulturkrockar som ger fantastiska upplevelser i dess
kombinationer. På Tidaholms Museum möts
den råa industrimiljön i brukets gamla smedja
och vackra mjuka toner av opera.
Inger Olsson Moberg med ackompanjemang
kommer under Konstnatten att bjuda på en
musikupplevelse utöver det vanliga.
Inger Olsson Moberg gjorde 1991 sin första stora
roll som den kvinnliga huvudrollen ”Christine”
i Oscarsteaterns uppsättning av ”The Phantom
of the Opera” och har sedan dess gjort en
mängd framträdanden som konsertsångerska i
olika sammanhang. Under Konstnatten ges ett
framträdande med ljuva romanser i kontrast till
omgivningen av sot och järn.

Inger Olsson Moberg med
ackompanjemang kommer
under Konstnatten att bjuda på
en musikupplevelse utöver det
vanliga.

Dana Ingesson förmedlar upplevelser i konsten
- se hennes bilder i Tidaholm

Dana Ingesson har målat så länge hon kan minnas. Hon är född och uppvuxen i Tjeckien men
har sedan många år varit bosatt i Tidaholm.
Dana målar både akvarell och olja. ”Akvarell
tilltalar mig otroligt mycket. Det är alltid lika
spännande att få se vad dessa tre element kan
skapa tillsammans, vatten, färg och papper.”
Dana använder palettkniven i sitt skapande med
både olja och akvarell. En teknik som vuxit fram

den senaste tiden. ”Denna teknik passar mitt
temperament alldeles utmärkt, då jag kan vara
impulsiv men bestämd!”
Dana vill med sitt måleri fånga stunden av känsla
och ge den vidare till betraktaren av sina alster.
Källan till bilderna kan vara underbara naturupplevelser i Tidaholms vackra omnejd eller
bara en förfluten tanke som återspeglar sig på
papper eller på duken. ”Inom mig bär jag alltid
på många bilder. Jag vill gärna dela med mig av
mina upplevelser till mina besökare.”
Dana har haft flera utställningar i Sverige och
har deltagit ett antal år under Konstnatten. 2014
blev ett avgörande år i Danas konstnärskarriär
då en jury utsåg henne som en av konstnärerna
till en internationell utställning på Louvren i
Paris. Resan och utställningen blev en fantastisk
upplevelse och ett lyft i karriären. Ryktet om
utställningen i Paris spred sig fort och Konsnatten 2014 blev en succe med mycket besökare
och stort intresse för konsten.
Text: Johanna Larsson. Foto: Konstnären

96. Atelje Krapplack, Östertullsgatan 18, Falköping
GPS¬: 58°9’43.6”N 13°33’25.7”E
Utställare:
Pia Forss olja - akryl
Karl-Evert Berg - olja
Kerstin Midnäs olja - akvarell
Mikael Sandahl - akvarell
Anette Larsson akvarell - akryl
Marie Pettersson - akryl
Maria Svensson blyerts - olja
Arne Lifmark - akryl
Monica Kvick olja - akvarell
Berit Johansson - olja
Taleb Ozemany - akryl
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. (3 trappor)
Kontakt: Pia Forss, 0730850158
97. Vilhelmsro gårdscafé och B&B, Vilhelmsro egendom, Falköping
GPS: 58.154243, 13.55152
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:
Målargruppen Amatörer i olja:
Anitha Zetterlundh
Gun-Brith Pettersson
Marie-Louise Ljungberg
Reneé Ungh
Solveig Persson
----Ann-Kristin Magnusson - olja och akryl
Birgitta Larsson - akvarell
Helena Hallberg - handsmidda smycken
Jenny Berggren - måleri och skulptur
Mary-Ann Mårtensson - olja och akryl
Monica Wallin - sjalar och smycken
Rosalia Svensson - olja, akvarell mm, ikoner
Ulla Axén - akvarell
Ulla-Britt Öman - akvarell och akryl
Weronica Darius - Illustrationer
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffe och enklare matservering. Fullständiga rättigheter. Rum och frukost.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Lokaler i markplan
men ojämnt golv. Handikapp WC finns
Kontakt: Mona Lindén, 0702842683
98. Lilla Hönshuset/Östertullsgatan 1B , Repslagaregatan 10, Falköping
GPS: 58,1588194, 13,5557428
www.tantochfarbror.se
Utställare:
Pia Svensson - måleri,
tusch, blandteknik
Thomas Medin - Olja
Robin Medin - Olja
motorcyklar, 50-60-talsbilar
väskor och plånböcker från tyska aunts&uncles
Öppet: Fredag 10-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Delvis handikappanpassat till utställningslokalerna. Toalett saknas. Parke-
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ring nära på Repslagaregatan i mån av plats.
Kontakt: Anna Carina Medin, 0705601522
99. Hantverksboden, St:Olofsgatan 42, Falköping
Utställare:
Dagcenter Freja - Blandade tekniker såsom akryl,
blyerts, akvarell, färgpennor m.m.
Öppet: Fre. 18 - 23, lör. 14 - 01, sön. 11 - 14
Övrigt: Kaffeservering. Butik med tectilt hantverk.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
100. Pingstkyrkan Falköping, Odengatan 46
www.pingstkyrkan.nu
Utställare:
Ållemålare m.fl. Olja, akvarell mm.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Café
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maria Jansson, 051580980
101. Samlingsutställning,
Storgatan, Stora Torget, Falköping. I gamla Falköpings Elektriskas lokaler.
”Skyltfönsterutställning” av Maria Segerström
101. Samlingsutställning
Tidaholms stadsbibliotek, Kungsvägen 8, Tidaholm
Se information på kartsidorna.
102. Sveriges Minsta Saluhall, Ljungbacken, Tidaholm
http://sverigesminstasaluhall.se
Utställare:
Elsa Rehnlund - förgenglighet
Victor Vieitez - tecknare
Ema Fritzson - modist
Sara Schultz & Stina Valkama - musik
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Vi serverar närproducerad mat från vårt
utomhuskök vid Sveriges minsta Saluhall. Spännefallakorv meny, 100% nötburgare meny, Närodlad
rödbetsburgare meny, Smarrig soppa, Äpplepaj med
vaniljsås, Morotskaka, kaffe och dryck.
Grålle-Charter får från Biblotekshuset
Fredag 18, 20, 22
Lördag 18, 20, 22, 00
Söndag 11,13
Åter från Saluhallen
Fredag 19.30, 21.30, 23.30
Lördag 19.30, 21.30, 23.30, 01.30
Söndag 12.30, 14.30
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. P-Begränsad.
Utställningen är till stor del utomhus, tillgänglighet
begränsad, dass finns. Husbilsparkering JA
Kontakt: Svante Schultz, 0760198777
103. Ateljé Anna, Gestilrenvägen 13, Ekedalen
GPS: 58.197031, 13.830184
www.annawilhelmsson.com
Utställare:
Anna Wilhelmsson - mixed media
Påhl Erixon - olja, akryl
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Anna Wilhelmsson, 0733140830
104. Tidaholms Museum, Vulkanön, Tidaholm
Digitalt hantverk – dataspelsgrafik som konst
Guru Games, Tarhead Studio och Double Zero One
Zero – Spelföretag från Gothia Science Park I Skövde
visar:
Game jam Showcase och test Art expo
Smedjan: Operaföreställning med Inger Olsson
Moberg. Se annons
Öppet: Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-01
105. Hellidens Trädgårdar, Östra Ringvägen, Tidaholm
(Bakom Sparbankshallen)

Konstnatten Falköping - Tidaholm

Vladimirs Maksanov
- lackmästare och konstnär
Vladimirs är född och uppvuxen Ozersk i Ryssland. Utbildad på Moscow Hudozhestvennij Theatre Institute
–teaterdesign. Bosatte sig i Litauen 1985 och jobbade på flera teatrar som designer fram till 2001, då han
började som spraydesigner på en trailerfirma i Riga. Sedan 2007 är han bosatt med familjen i Falköping
och jobbar med lackering på Lackmästarna i Håkan-torp.
1982 ställde han ut på ”Exhibition of pacifist artists i Moscow” med en bild på en död man i gasmask. Det
var ett aktivt pacif-istiskt ställningstagande som gjorde det svårt för honom att bo och leva i Ryssland.
- Det började bli obekvämt att bo i Ryssland med min öppet pacifistiska inställning så jag flyttade till Lettland, det var lättare att gömma sig där, förklarar Vladimirs.
I Lettland arbetade han på flera teatrar som teaterdesigner och har ställt ut på flera konstutställningar där.
I Sverige har han haft utställning på Tinnerts Ateljé i Falköping och han har varit representerad på Vårsalongen på Bildkällare.
Sedan några år tillbaka samlar han konstnärer i Lackmästarnas lokaler för att vara med på konstrundorna
som arrangeras på Falbygden. Själv målar han i olja och akvarell men är också en mästare på motivlackning eller air brusch som tekniken kallas. Det är många lastbilar som har Vladimirs konst lackerad på hytten. Vladimir har en bredd i sitt skapande och landskap i akva-rell eller arkitektur i olja saknas inte i hans
produktion och inte heller motiv från Falbygden.
Alltid med nummer 13 på utställningsplatsen i utställarlistan, samlar Vladimirs konstnärer som Annemieke
Kieffer - Skulptur, måleri, keramik, Olga Okuneva - Olja, akryl, Janny Sörensen - Collage, akvarell, Alexander Vikhrov - Olja, akryl, Emil Sydhagen - Måleri och Edvardas Valenta - Träskulptur, möbelkonst, till en
gemensam utställning. Intressant och sevärt på Konstnatten.
www.vladimir.se/airbrush.html

I början av april var det vernissage för Göran
Löfwings nya utställning I jägarens rike. Det
var fyra år sedan sist som Göran presenterade en ny utställning.
I jägarens rike är klassisk naturmåleri i olja.
Göran Löfwing har en mycket god känsla för
natur och djur och skeenden i naturen både
när det gäller naturens jägare som förhållandet mellan människa som jägare och djuren
som byten. Med stor säkerhet skildrar han
dessa skeenden. Det finns både ett djupt
allvar i bilderna men också en god portion
humor eller dråpliga situat-ioner som jägaren kan hamna i. Mest uppmärksamhet har
hans bild - pojken och vargarna - fått.

Konstnär Göran Löfwing

- Utställningen har fått en enorm uppmärksamhet och jag är väldigt nöjd, säger Göran
Löfwing.
- 30 000 har sett utställningen under de
två månader den varit öppen. Vi har haft
väldigt många utländska besökare vilket är
glädjande.

Oljemålningen Pojken och vargarna rönte stort
intresse

Ateljé Bergaknuten konst i trädgård och ateljé

"Early spring. Mösseberg." Oil on canvas
"Where grass IS...". (Airbrush on aluminium. 60x120 cm)
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I jägarens rike
- succéutställning
hos Löfwings

I jägarens rike kan ses fram till slutet av
augusti men kan också ses under Konstnatten i september.
www.lofwings.se

Lackmästarna i Håkantorp AB startades 1982 av
Anders Carlsson, som är ensam ägare till företaget.
Lackmästarna i Håkantorp är en etablerad lackeringsverkstad som utför blästring och lackering av
tunga fordon åt såväl återförsäljare som åkare.
I vår verkstad, belägen i Håkantorp utanför Falköping, utför vi alla på marknaden förekommande
lackeringar av lastbilar och påbyggnationer. Vi
arbetar i första hand med nya lastbilar som kommer
direkt från fabriken, bland annat från Volvo och
Scania, men kan även lackera lastbilar som redan
varit ute på vägarna.
Verksamheten sysselsätter i dagsläget nio stycken
varav fem lackerare och en blästrare samt en
person som ansvarar för kontor och administration. Samtliga lackerare har genomgått nödvändiga
utbildningar för arbete med så kallade heta jobb och
har mångårig praktisk erfarenhet i branschen

www.matokultur.se

Karin Hurtig eller BergaKarin som hon kallar
sig, bjuder in till konstutställning i sin ateljé
på Hellidsberget i Tidaholm. Som tidigare
år har hon integrerat sin vackra trädgård
i utställningen, med ljussättningar och
installationer. Granbolet är en helhet med
ateljé, boningshus, trädgård och ”lillstuga”,
väl genomtänkt och vackert anlagt med
stora vattendammar, gångbroar, kryddträdgård och stenpartier. Bara det sevärt.
Under Konstnatten lägger Karin till installationer och ljussättningar i trädgår-den där
besökarna bjuds in att gå en promenad i den
vackra anläggningen.
I den nyrenoverade lillstugan serveras
falafel, kreerade av Hanna Elchekh och inkomsterna skänks till förmån för behövande
flickor i Syrien.
Karin Hurtig experimenterar i många material och de hamnar oftast i en vävstol men
kan också formas av stickor eller virknål.
Karin har under några år samarbetat med
Inredia i Tibro för att ta fram inrednings-
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detaljer. I vävstolarna finns nu exempelvis
material i olika grovlekar uppspända för att
få fram avskärmningsskärmar.
Det finns en stor experimentlusta hos Karin
och hon undersöker nya material för att få
fram skulpturer för utomhusbruk och för
inomhusmiljöer. Spännande och kreativt
hantverk som ger de oväntade uttrycken.
Karin Hurtig är årets konstnär som ställer ut
på ”Klappebryggan” i Tidaholm vid Turbinhusön under Konstnatten. Det blir en textil
installation som skapar effekt i dagsljus men
som får en extra dimension under kvällen då
den är upplyst med ultraviolett ljus.
Ateljé Bergaknuten är ett måstebesök under
Konstnatten eftersom den ger en upplevelse
utöver det vanliga med sina installationer i
trädgården och den vackra trädgården.
För att hitta dit så tar man vägen upp mot
Hellidens Folkhögskola och tar avfarten till
höger efter skolan. Efter ca en kilometer ligger Ateljé Bergaknuten på höger sida.

Konstnatten Falköping - Tidaholm
GPS: 58.174527, 13.973944
www.hellidenstradgardar.se
Utställare
Sören Pettersson - Foto
Hellidens Trädgårdar - Försäljning av grönsaker och
närproducerat.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Enklare förtäring
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, begränsad. Långa
avstånd och ej hårdgjorda ytor.
Kontakt: Hellidens Trädgårdar, 0702618995

110. Pingstkyrkan Tidaholm, Nya Torget 9, Tidaholm
Utställare:
Tema - Du har förmågan.
Bilder från en konstnärs barndom, Konstnär Pia
106. Grafiska verkstaden, Vulcans väg 3, Tidaholm
Hesselmark-Campbell, Maria Campbell, Radio
GPS: 58.179121, 13.960018
Tidaholm 101,6, Tidaholms Fotoklubb, Instrumenthttp://helliden.se/utbildningar/grafikskolan/
byggare Fredrik Dittmer. Lokala utövare visar upp
Utställare:
Deltagare från Hellidens folkhögskolas Grafikskola och sina färdigheter inom olika konsarter, bl.a. olje- och
akvarellmålning, hantverk och bildspel. Insamling
Konstnärligt basår - bildkonst, grafik
under utställningen, där hela behållningen går till mat
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
checkar till behövande i Tidaholm. Live musik av olika
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
lokala framträdanden.
Kontakt: Lena Elmquist, 050217810
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Stor parkering. Kaffeservering med våfflor,
bulle och kaka.
107. VinContoret, Vulcanön, Tidaholm
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
GPS: 58.178487, 13.958709
Kontakt: Erling Nilsson, 0739873667
www.vincontoret.se/tidaholm
Utställare:
111. Marbodal Center, Vulcans väg 2, Tidaholm
Maria Alloh - Keramik,
Utställare:
måleri och glas.
Dana Ingesson - Olja, akvarell
Öppet:
Jessica Gustafsson - Keramik
Fredag 25 september
Restaurang samt utställning håller öppet mellan 18 – 23. Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering
Lördag 26 september
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Maria Alloh visar sin konst mellan klockan 12 - 01.
Kontakt: Anneli Andersson, 0705451608
Restaurangen har öppet från klockan 12-24.
Söndag 27 september
112. Tidaholms kyrka, Tidaholm
Maria Alloh visar sin konst mellan klockan 11 - 14.
Övrigt: VinContorets restaurrang håller öppet. Priser Fredag: gospelateljé i Tidaholms kyrka
Lördag: musik & lyrik i Tidaholms kyrka
enligt meny. Drop in, men boka gärna bord via vår
Sker i Svenska kyrkan Tidaholms regi
hemsida eller på 0502-25 00 00 för att veta att ni får
Viktoria Larlsson-Lod- gips och betong alster, ljus och vykort
plats.
Linda Ruda- bokvikning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lena Granqvist, 0502250000
108. Turbinhusön, Tidaholm
Ingemarsstugan: Ing-Maries Hud & Harmoni – Försäljning av kläder, inredning, hudvård och smink.
Viktoria Larsson – Tårtor, tårtdekorationer mm.
Smedstugan: Assar Larsson – Trähantverk
Mariana Gård – Trasmattor Pia Nilsson – Glasfusing
och sköna damkläder i naturmaterial
Kulturmagasinet: Amatörmålarna – Måleri, glas och
keramik
Akvarellvännerna – Akvarellmålningar Retroförrådet
- Fynda coola grejer och prylar till schysst pris, mest
från 50 – 60-talet
Konsthallen: Sofia Dorch - Keramik
Inese Demida - Textil
Tobias Adamsson - Måleri
Robin Darolf - Litografi
Carina Petersson - Silver
Klappebryggan: Atljé Bergaknuten
Öppet: Fre 18-23, lör 14-01, sön 11-14.
Övrigt: Kaffestugan Kaffestugan har öppet med servering av fika och lättare maträtter.
Tillgängligt för rullstolsburna: Turbinhusön: Ja. Stugorna, kaffestugan, konsthallen: Nej
109. Festvåning 4;an, Bruksgatan 4, Tidaholm
www.fyranhuset.se
Utställare:
Håkan Andersson & Michael Lidman Airbrush, diverse motivlackerade föremål samt målar
live under helgen.
Carina Rehn - Betonghörnan. Betongkonst för både
hem & trädgård.
Thereze Tidblom - Tip Top Nails. Konst på naglar.
skulpterar live under helgen.
Jane Nyström - yllebroderi, skinn, tovat och återbruk.

115. Litografiska muséet, Hellidens Folkhögskola,
Tidaholm
GPS: 58.17292, 13.980274
http://lithonet.org/
Utställare:
Grafik och måleri
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lena Elmquist, 050217810

Karl- Åke Nyströms konstsamling finns på plats för
visning/ försäljning
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Bar/ Mat & Fika. ”Konstnatten Meny” hela
helgen. Fullständiga rättigheter.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Angela Johansson: 050271117

113. Ekebergs Gård, Hellidsberget, Tidaholm
Utställare
Johanna Holub. Silversmed
Carina Moberg-Eyre - Målningar Porträtt av naturen.
John Eyre - Akvareller
Oskar Klahr - Plåtformare
Johanna och Julius Pettersson - Smide
Maria Gyllensvaan - Lek med lera och garn.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Fredag och lördag - Mat och dryck i samarbete
med VinContoret i Tidaholm.
Söndag - Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Med hjälp från
vänner Trappa till delar av utställningen och servering.
Kontakt: Maria Gyllensvaan, 0706063151

Minette Filipsson driver Lilla boden på Espås tillsammans med dottern Angelica Berggren.

Lilla boden på Espåsdrömmen om fiket som blev en presentshop
I Håkantorp, på vägen mellan Torbjörntorp och
Broddetorp, visar den gula vägskylten till Espås
Gård. Den lite anonyma skylten under, visar vägen
till Lilla boden på Espås. Vägen sneddar ner till ån
Slafsans dalgång. Över ån och upp på åsen där
landskapet öppnar sig igen. Efter några hundra
meter blir gården synlig rakt framför. Äspås är en
blandning av gammalt och nytt, precis som utbudet i presentboden som är inrymd i en av gårdens
äldsta byggnader. Gården har anor från 1600 eller
1700 -tal, det vet man av dokumentationen om
att boningshuset brann ner på 1700-talet.
Minette Filipsson - som till vardags lagar mat
på ett äldreboende i Stenstorp - hade en dröm

I Tidaholm finns ett helt hus
ägnat åt barnen
Barnens Hus är ett helt hus ägnat åt barnens
leklust och fantasi som 2015 firar 20 år. Verksamheten drivs i Tidaholms gamla samrealskola från
början av 1900-talet.

Bild och text: Johanna Larsson

114. Ateljé Bergaknuten,
Agnetorp, Granbolet 9,
Tidaholm
GPS: lat 58,16 long 13,99
www.bergakarin.se
Utställare:
Karin Hurtig - textilt skapande,
inom och utomus
Christina Lindberg - keramik,raku
Sussi Dambach - textila bilder
Magnus Brättemark - Litografi
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Hanna Elchiekh serverar hemmagjord fantastisk falafel i Lillastugan till förmån för behövande
flickor i Syrien.
Öppen Atelé, belyst trädgård med ekologisk baddam.
Belysta installationer i trädgården i textil och keramik.
Stora odlingar, grönsaker, blommor.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Karin Hurtig, 0702646442
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om att öppna ett café i gårdens magasin. Ett tufft
regelverk och stora investeringsbehov gjorde
att Minette i stället för café, riktade in sig på att
skapa en pre-sentbod. Det var de egentillverkade
rustika borden som ledde henne dit och med
hjälp av dottern Angelica, som har konstnär-liga
ambitioner, har de skapat en smakfull inrednings
och presentshop. Lilla boden på Espås håller öppet
under konstnattshel-gen med en fotoutställning av
Angelica Berggren och Minettes möbler, gammalt
och nytt.
Lilla boden på Espås öppettider finns på hemsidan
liksom julmarknadstiderna i november.
www.lillabodenpåespås.se

En röd tegelbyggnad med tre våningar där skolsalar, korridorer och aula har byggts om till lekrum.
Detta gör mycket för den speciella atmosfären i huset. Hela huset andas hantverk där så gott som alla
leksaker, all inredning och dekor är unik och gjort
på ett hantverksmässigt sätt. Husets rum har inretts med olika teman där du kan besöka dockrum,
bilrum, dinusaurierum, båtrum, handelsbod och
mycket mycket mera. Högst upp i den gamla aulan
hittar du kuddhav och utklädning där ena väggen täckts med utklädningskläder i alla tänkbara
skepnader och storlekar, allt sytt av personalen. På
översta våningen finns även ett cafe i återbruksanda med hembakat. Under Konstnatten kan du
se lite av Barnens Hus skaparglädje i Kulturskolans
ny lokaler i Tidaholm. Här kan du titta, prova och
köpa allt från

Ateljé Sy och Väv - ett sammanhang för kreativa
på Östertullsgatan i Falköping

Karin Bergsten är en av de kreativa krafterna i
Ateljé Sy och Väv. Karin väver plädar som hon
designar. Hennes varumärke ”Plädnojan” börjar
bli känt för sin unikitet. Varje pläd har sin tanke,
sin färgsättning och sin design. För Karin är inte
grejen att sätta sig i vävstolen och väva pläden. Grejen är det kreativa förarbetet med att
komponera färger och mönster. Resultatet blir
ett vackert hantverk och ett vackert konstnärligt
uttryck.
Den konstnärliga kreativiteten var inget som var
självklart för Karin. Det tog lång tid för henne att
förstå att skapandet var en del av henne och en

nödvändig del för hennes
välbefinnande. Det var
med plädarna som hon
förstod att skaparprocessen var det som var
viktigt. För Karin har det
varit en lång resa som
hon har funderat mycket
över. Hon har något att
berätta och kanske får
vi dela Karins uplevelser
och skapande i en bok så
småningom.

116. Kulturskolan Smedjan, Smedjegatan 11, Tidaholm
Utställare:
Susanne Magnusson Wulff – Bakverkskonstnärinnamed café
Gia Sundberg – Florist/dekoratör
Maud Martinsson – Akupunktur och fina ting
Kreativ Glädje – Akvarell- och målerigrupp med 11
medlemmar som visar alster
Barnens hus - Utklädningskläder och andra egentillverkade saker
Kulturskolan Smedjan uppträder under helgen på
torget i Smedjegatan 11.
Öppet: Fre. 18-23, lör. 14-01, sön. 11-14
Övrigt: Kaffe och bakkonstverk
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
117. Rosa Skolan, Östra Drottningvägen, Tidaholm
ingång baksidan Rosa skolan
Utställare:
Niklas Sjögren - Olja
Åsa Holm Jarlefur - Måleri, broderi, screentryck
Litet Claesson - keramik
Mikael Harrstedt – Måleri
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Niklas Sjögren, 0706816506
118 Annebergs Bränneri, Dimbo
GPS: 58.149353, 13.807411
Utställare:
Elsa Andersson, Elsa Grön – Sångpåsar,
julkalendrar, re-make gamla leksaker,
sömnad m.m.
Anette Arvidsson – Textil och
handgjorda tomtar, ”bonnakonst”
Marian Brisman – Textilkonst
Annika Eichhorn – Måleri, grafik och collage
Christina Lilja – Fritt broderi
Paula Sandgren – Luffararbeten
Roland Bromander - Bi & trä i Härja. Honungsförs.
Öppet: Fre. 18 – 23, lör. 14 – 01, sön. 11 – 14
Övrigt: Servering. Hemgjord soppa av närodlat. Kaffe
med hembakat.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gunnel Hagman, 050241008, 0708482906
120. Ateljé Widlunga, Berghem, Velinga, Tidaholm
GPS: 58°6’56.4”N 13°58’0.2”E
www.widlunga.se
Utställare:
Anne Karlsson- Glasfusing, akvarell, textil, prints
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Vi bjuder på våra goda våfflor så länge smeten
räcker.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej, Trappa upp till
andra våning där ateljén ligger.
Kontakt: Anne Karlsson, 050222066
121. Vättaksgården, Vättak
Utställare:
Rigmor Andersson – Glasfusing
Eva Rosell – Handvävt, fritt broderi
Monica Berg – Foto
Anders Ask – Akvarell, blyerts
Johanna Sandgren – Akvarell, blyerts
Börje Rosell – Foto
Öppet: Fre. 18 – 23. Lör. 14 – 01, sön. 11 – 14
Övrigt: Servering och försäljning
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Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Christer Berg, 050245070
122. Ellinors Keramik, Stationsvägen 10, Folkabo
Utställare:
Ellinor Johansson och Jeanette Axenfjord - Keramik
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Parkering utanför
lokalen. Finns toalett, endast en. Ej handikappsanpassad
Kontakt: Ellinor Johansson, 0708741179
123. Velinga Bygdegård, Velinga
GPS 58.114582, 13.965286
www.facebook.com/konstsyntes
Utställare:
Eva Ekberg - akvarell, stickade katter
Jennie Blomdahl - smycken i olika tekniker, textil
Johannes Bertilsson - blyerts/kol, akryl, digitala medier
Lena Gustafsson - tryckta servetter, spishanddukar
Agneta Athley - stickat, tovat
Helena Nilsson - Foto
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Försäljning av konsthantverk, lylt, saft och bröd
Servering av matpaj på lokala råvaror, kaffe, te, saft och kaka.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Eva Ekberg, 050220028
124. Dimbo kyrka
Utställare:
Ulla-Britt Karterud - målningar i akryl på duk på
temat ”Vingar”
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: ”konstgudstjänst” på lördagskvällen kl 18 på
temat Mighty Wings
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Stellan Wihlstrand, 0733645735
126. Stengärde, Ottravad, Tidaholm
www.stengarde.blogspot.se
Utställningen ”Från arktisk kyla till tropisk hetta.”
Utställare:
Peter Brolin - Foto
Bengt-Åke Öhgren - Foto
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Bengt-Åke Öhgren, 0708990075
127. Kungslena Kungsgård, Kungslena
GPS: 58.22786, 13.80441
Utställare: Susanne Bosiö - Måleri
Bertil Lindgren - Fotografi
Maria Karlsson - Akvarell, akryl, återbruk, textil
Bi & Bär, Maria Andersson - Honung, saft, sylt
Helena Hammar – Höstkransar, m.m.
Zenita Brutho - Tovade vantar, mössor
Joel Rickardsson och Ann-Britt Andersson- foto
Sören Nilsson- konst av järn
Siv Johansson- Fårskinn m m
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Försäljning av kolabullar m lingonsylt, kaffe och kaka.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
41. Wrågården, Friggeråker, Falköping
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare:
Barnens konstnatt i gördselbrunnen, här ställer
förskolor och fritidshem ut sin konst!
Fotoutställning av Bertil & Ulrik Sterner
Skaraborgs sportvagnsklubb har motorutställning
Gårdsmarknad med lokala producenter
Öppet: Fredag kl 18-22, Lördag 16-01, söndag 10-16
Övrigt
Restaurangen är öppen man kan äta Wrågårdens
bisonburgare eller höstgryta & fika
Tillgängligt för rullstolsburna Ja
Kontakt: 051531014

Konstnatten Falköping - Tidaholm

www.matokultur.se

Floby Kulturförening håller KULTURKIOSKEN på Köpmansgatan i FLOBY
öppen under Mekelsmäss.

88. Nygatan 21, Falköping
Utställare
Vilda Mazeitaviciute 7år - ”värna livet” en hyllning till
livet, stora som små genom blandade tekniker. Framförallt fotografier. För att försöka väcka medvetenheten
om alla levande tings värde är hennes stora engagemang med sina älskade snäckor (levande sniglar) en
förvånansvärt genomtänkt och intressant tankeväckare.
Vilda har drömt om att få ställa ut sen hon var 4år.
Lukas Mazeitavicius - han väcker gamla svenska myter
om väsen och skrån till liv i kol.
Helena wigh - i akvarell och tusch uppmärksammar Lena
samhällsaktuella händelser med ömsom humor ömsom
allvar.
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt: Bjuder på soppa och ostmacka samt kaffe och kaka
Tillgängligt för rullstolsburna:Ja(att rullstolar kommer in
i lokalen, toalett, närhet till parkering)
Delar av lokalen är svårtillgängliga för rullstolsburna.
Ramp finnes. Falköpings offentliga toalett som är handikappanpassad ligger precis bredvid rampen till vår lokal.
Kontakt: Helena Wigh, 0739367076

Mohamad Aljammal, flykting från Damaskus i Syrien, presenterar på
fredagen (18-21) och lördagen (från kl 18) sin bok, Finding Peace. Den
är skriven på engelska som en rent fiktiv historia om vad som skulle
kunna hända här år 2024 när en transsexuell person går ända till Högsta
Domstolen för att få sin rätt.

Öppna kyrkor

Öppna kyrkor under skördefesten och Konstnatten

Vårkumla kyrka. - söndag 11 - 14. Klockringning, guidning i kyrkan, läsning.
Gudhems kyrka. - Medeltida kyrkorum. Automatisk informationsguide.
Vättakts kyrka. - vackert kyrkorum med målningar
Tidholms kyrka. - Se utställarlistan
Dimbo kyrka. - Se utställarlistan

101. Samlingsutställning för Konstnatten

Storgatan 10, Stora Torget, Falköping
Öppet: VERNISSAGE TORSDAG 24/9 MED BOKSLÄPP 18 -21
fre. 11 - 23 MED SOPPLUNCH 12 - 14, lör. 10 - 01, sön. 11 - 14.

Välkommna till Ekebergs Gård på Konstnatten 2015!

På begäran kommer John Eyre tillbaka med
sin senaste utställning “In Rust We Trust”.
Carina Moberg Eyre ställer ut sina porträtt av
naturen. Carina represneterar och visar även
Glas och textil från Konsthantverkarna
Stockholm.

Nya utställare i år är plåtformare Oskar Klahr
och silversmeden Johanna Holub. Som vanligt
träffar ni smederna Johanna och Julius
Pettersson som arbetar i smedjan.
Vi kör med Finbilsparkering i år igen.
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God mat och dryck i samarbete med
VinContoret i Tidaholm.
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Digitalt hantverk
dataspelsgrafik
som konst - event
i Tidaholm på
Konstnatten

I Tidaholm finns
världens största
utställning av
litografisk konst
Det är tack vare tändstickorna som Tidaholm idag
är ett centrum för litografisk konst. När tändstickorna skulle förpackas behövdes bilder att trycka
på askarna. På så sätt kom den grafiska konsten
till Tidaholm. Tidaholm är välkänt inom konstkretsar för arbetet med litografisk konst. Här
finns både Konslitografiska Verkstaden, Konstlitografiskmuseet samt Hellidens Folkhögskola, som
har konstnärliga utbildningar. Under Konstnatten
kan du besöka verksamheterna och få känslan av
hur den teknik som startade för industriellt bruk
och snabb kvantitet idag används till att skapa
konstnärlig kvalitet.
I sommar kan man njuta mer av litografisk konst
och skaffa sig större kunskap om teknik, konstnärer och dess alster då världens största utställning
av litografisk konst visas i Tidaholm. Det är dags
för det 7:e internationella litografiska symposiet
som pågår 27 juli till 9 augusti. Under två veckor
finns konstnärer från hela världen på plats för att
ställa ut, debattera och vara med på workshops.

Game jam, speltestning och självklart
utställning med skön dataspelsgrafik. När
spelföretag från Gothia Science Park i Skövde
invaderar Konstnatten i Tidaholm blir det
mycket av det mesta.
Sverige har en särställning i världen som
dataspelsnation. Och Västra Götaland är ett
av landets viktigaste områden inom dataspelsbranschen med en synnerligen kraftfull nod i
Skövde. Skövde har en unik och koncentrerad
tillväxtmiljö för dataspelsutveckling med hela
näringskedjan från utbildning och forskning
till ett 30-tal startups och etablerade studios.
Bolagen har producerat succéer som Goat
Simulator och Magicka 2.
På Konstnatten kommer tre Skövdestudios till
Tidaholm för att visa flera perspektiv på dataspelsbranschen: Guru Games, Tarhead Studio
och Double Zero One Zero. I den klassiska
och vackra Idrottshallen kommer du både
att kunna lära dig mer om hur spel produceras, testa spel och se dataspelskonst. De tre
spelföretagen bjuder på en mix av aktiviteter
för besökaren:
• Game jam – ett dussin spelutvecklare låter
kreativiteten flöda i två dygn för att ta fram
nya spel.
På plats, mitt framför ögonen på dig.
• Showcase och test – lär dig mer om och
testa lokalproducerade spel med global marknad: Cage Closed, Medusa´s Labyrinth, RUiN
och The Westport Independent.
• Art expo – beundra artisternas grafiska
hantverk in action och några av deras imponerande bilder i utställningen.

- Det är nog inte alla som vet hur stort lilla Tidaholm är i de här kretsarna. I sommar visar vi
världens största utställning av litografisk konst
och det kommer konstnärer från alla värdsdelar
för att vara med. Det är riktigt, riktigt stort,
säger Lars Lundquist, verksamhetsledare.
Under de två veckorna som utställningen är
öppen kommer också flera andra aktiviteter att
anordnas. Utanför utställningslokalerna kommer konst också att synas på mer otraditionella
platser, till exempel i butikernas skyltfönster. Det
kommer också att finnas skaparverkstad för alla
barn där man får prova på att göra just motiv till
tändsticksaskar.
Tidaholms kommun vill också uppmuntra alla
att plocka fram de konstverk man har hemma,
gärna dem man inte vet så mycket om. Därför
har Peder Lamm, konstkännare som bland annat
varit med i Otroligt antikt och Antikjakten på TV,
bjudits in för att berätta om och värdera litografisk konst.
- Man vet kanske inte vad man har hemma på
väggarna eller i någon garderob. Nu har alla möjlighet att få veta historien bakom sina konstverk
och samtidigt få dem värderade, säger Antonia
Karlsson, kultursamordnare på Tidaholms kommun.

101. Samlingsutställning för Konstnatten i

Text: Johanna Larsson

Biblioteket, Södra Kungsvägen 8, Tidaholm
Öppet:
tors. 18 -21, fre. 11 - 23, lör. 10 - 01, sön. 11 - 14.

Sopplunch fre. 25/9 12.00

Långa och korta
utbildningar inom
keramik, måleri,
foto och textil.

Text: Johanna Larsson

www.mullsjofolkhogskola.nu
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VÅFFEL
BAGARE

Bjudvåfflor - Konstnattstradition på
Ateljé Vidlunga i Velinga
Det är hektiskt i Ateljé Vidlungas kök på Konstnatten. Urban Karlsson bjuder på våfflor och det har blivit så populärt att kön ringlar sig
lång under hela lördagen. Till vardags driver Urban Nova Software
som skapar mjukvara för bland annat skolans värld.
Under Konstnatten är det andra mjukvaror som gäller - våffelsmet,
grädde och sylt. Också det hanterar Urban med stor professionalitet
i hustruns ateljé.
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Lokal poet kring stora
frågor – Jönns bildvärld
I höst utkommer en bok. vilken belyser poeten och konstnären John
”Jönn” Liedholms (1895-1974) bildvärld. Förutom att vara poet och
konstnär så var Jönn även fornvän och garnhandlare i Falköping.
Det är Erling Öhrnell och Jönnsällskapet som nu ger ut en bok med
John Liedholms bildvärld.

ÖPPET ALLA DAGAR KL. 11-17

Se Dano slutföra muralmålningen!
På Bredablick, Konstnatten 2015.
Helgbuffé, lördag och söndag 12.00–15.00 • 149 kr (exkl. dryck)
Ordinarie lunchbuffé, torsdag och fredag 11.30–15.00 • 100 kr (inkl. dryck)
Övriga tider finns lättare förtäring och fika med massor av hembakta kakor!

Boka
g”ärna
bord!

info@bredablick.com • 0515-151 10

Trots att Johan Liedholm bodde nästan hela sitt liv i staden, så var det
framförallt bygden och människorna kring Falköping som han skildrade
i sina dikter och bilder. Mest produktiv som diktare och bildkonstnär
var han under ett par decennier - 1920- och 40-talen. En samhälleligt
omvälvande era, med folkhemsbygge, världskrig och ett skede då samhället i allt högre grad gick från hantverkstillverkning till en industriproduktion. I sina dikter och bilder återger Jönn en värld långt från dessa
stora skeenden. Blickade Jönn i någon riktning, så var det mot närmiljön - naturen, landsbygden och dess människor. Det var där som han
fann sin inspiration och där som den poetiska och konstnärliga kraften
blomstrade.
John Liedholm föddes i Falköping 1895. Föräldrarna drev garnhandel
i staden. På 1910-talet utbildade sig John, genom Hermods i ritteknik
och därefter med fortsatta studier, på den Tekniska skolan i Sävsjö.
Där studerade han rit- och husbyggnadsteknik. Efter studierna fick han
inledningsvis anställning på Ernst Wahlanders arkitektkontor i Skövde.
Arbetet, gav efter flytt, nya möjligheter i Stockholm, där han 1917 fick
anställning på det, som då benämndes, Kungliga Järnvägsstyrelsens
arkitektkontor. Vistelsen i Stockholm formades till en period i Johns liv
som blev betydelsefull för honom. Under tiden där lärde han känna ett
flertal, för honom, stimulerande kulturpersonligheter. Tiden i Stockholm
blev dock kortvarig, år 1921 återvände Jönn till Falköping och arbete i
familjens garnhandel, vilken Jönn senare fick överta.

www.matokultur.se

I de dikter som nu började ta form ur hans penna och bilderna som fann
sitt uttryck, så skildrar de väl, den älskade hembygden med en ibland
ömsint humor och en utvecklad inlevelseförmåga. I de främsta illustrationerna återfinns denna ömsinthet inför motivet. Jönn har genom åren
som bildmänniska, oförtjänt hamnat i bakgrunden.
Det är under denna period som han även träffar sin blivande fru Effie.
År 1938 avled dock Effie i barnsäng. Ett mycket hårt slag för John som
kom att prägla honom för lång tid framöver.
1940-talet blev det decennium då Jönn etablerade sig som diktare på
västgötadialekt. Dikterna publicerades i Falköpings Tidning. På Jönns
50-årsdag, 1945, utkom den första samlingen av dikter “Genum le´t”. Till
varje dikt hade fogats en illustration av Jönn. Jönn hyllade i dikterna det
förgångna och han såg med kritisk blick på det moderna folkhemsbygget med dess likriktning, lagar och restriktioner.
Det är i denna lilla värld som dikternas och illustrationernas storhet
återfinns. Då den stora världen framträder så är det som hot, vilket
framträder i exempelvis dikten “Nu lell”. Likt materialet i dikterna, så var
Jönn i sitt bildskapande sig själv trogen och genom det förhållningssättet präglas bildvärlden av en djup ärlighet.
Under de näst intill sista tjugo åren av sitt liv bodde Jönn i Kavlåsstugan
i Falköping. Där hade han sin ateljé och en mängd av de antika föremål
han samlat genom åren. John Liedholm avled 1974.
Text: Erling Öhrnell

”JÖNNS BILDVÄRLD”

Kavlåsstugan, Plantis, (bakom museet) Falköping
Konstutställning ”JÖNNS BILDVÄRLD” - ett urval av Jönns kolteckningar
Musikframträdanden
Erling Öhrnell säljer sin bok om Jönns bildvärld.
Lördag 26 SEPT. 14 - 01 Söndag 27 SEPT. 11-14
Kaffeservering.

Emma Gillerbrant grottar ner sig i populärkulturen
Emma Gillerbrant lever med sina dataspels- och fantasyhjältar. En kreativ och skapande värld som har många uttryck och ett världsomspännande nätverk. För Emma
blev fantasy inspirationen till ett eget skapande. Hon är utbildad på Estetisk Bild och
Form i Tidaholm men det var först när hon gjorde sin praktik hos keramikern Anna
Wennerstrand som det tog fart.
- Anna kickade igång min kreativitet, berättar Emma.
Emmas bilder kan ses på skAPA KULtur i Falköping, under Konstnatten. Hon har varit
representerad med sin konst i samband med en dataspelsutställning på Tekniska
Museet i Stockholm under våren 2015.
Emma Gillerbrant beskriver populärkulturen med egna ord för Skördefestmagasinet
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Liedholm, John. Illustration till dikten ”Stunnera växlar”, vilken återfinns i diktsamlingen ”Genum lét”. Blyertsteckning.

Skaraborgs bästa kulturupplevelse 2014. Sveriges Radio P4 Skaraborg, ”Folkets röst”.

25/9 - 27/9, 2015

Populärkultur, eller masskultur som den ibland kallas, är den breda, varma famnen för massan.
Den är för oss som inte är kännare eller intresserade av den så kallade finkulturen. Det vi
konsumerar kommer ofta ifrån jätten i väst, Hollywood, men i denna varma famn ingår även indiespel
som har skapats i ett garage i Turkiet. Oavsett avsändaren och oavsett om det rör sig om film, tvserier, litteratur eller tv/data-spel så rör de sig ofta i genrerna fantasy eller science fiction, även om så
inte alltid är fallet förstås. Såsom tv-serierna Sherlock om den sociopatiska detektiven eller Downton
Abbey som följer en brittisk aristokratisk familj i början av 1900-talet. Båda dessa exempel är
milsvida skilda ifrån Star Wars men alla ryms i populärkulturen och går att fullkomligt nörda ner sig i.
I början av den här texten benämnde jag populärkulturen som en varm famn, och det är så jag
upplever den. När jag för några år sen klev in i den här världen som ett fan och började nörda ner mig
i vissa saker så upplevde jag den just som en välkomnande och varm famn. Som att komma hem.
Men av de som står utanför den här fankulturen så möts man ofta av oförstående blickar och som
helhet betraktas den ofta som något fult. Men populärkulturen har alltid funnits där, ända sedan
pyramidernas byggdes, vandrat jämsides med den officiella kulturen men alltid setts ner lite på.
Inom litteraturen är det väldigt tydligt uppdelat i fin- och fullitteratur. Fantasy var länge förpassad
till den senare kategorin och var inte välkommen in i finrummet tillsammans med Hemmingway.
Men sen så kom böcker som Harry Potter och Game of Thrones och gjordes om till film och tv-serier
och blev dundersuccéer. Charles Dickens kanske ändå inte vill sitta i de fina salongerna och sippa te
tillsammans med J.K. Rowling men det spelar ingen roll längre. Att gilla fantasy är inte töntigt eller
fult. Fantasyn har sparkat in dörren och kliver in ändå, och jag tänker att fankulturen som helhet
håller på att göra samma resa.
När vi tror på någon eller något så är vi en kraft att räkna med. Ibland ger vi pengar för att stödja
något vi tror på, spenderar timmar på att diskutera vad som egentligen hände i Budapest med Black
widow och Hawkeye, en del av oss virkar mössor med pixliga figurer, skriver slash fiction eller målar
tavlor som ett sätt att hylla det vi älskar. Vi gör det för att historierna har kraft och en resonans
som utomstående kanske har svårt att förstå. Ibland kan en tv-serie om en ung kvinna som dödar
vampyrer vara ett balsam för själen för en ångestfylld person och rent av livräddande.
Oavsett hur vår kärlek tar sig uttryck så lever populärkulturen med oss. Med vår fan art och ändlösa
diskussioner håller vi den levande.
Populärkultursnörden lever just nu i en guldålder. Vi är här. Vi tar plats och hela världen ska veta att
Dean och Castiel är ett fantastiskt par tillsammans.
Text: Emma Gillerbrant
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Knattenatta och folkfest i Åsarp
I Åsarp, två mil söder om Falköping, påverkas nästan alla av Konstnatten. Alla elever i skolan deltar i en konstutställning i Ekehagens Forntidsby. Årets tema är ”min forntid”. Under Konstnatten öppnar Forntidsbyn
för skaparverkstad på samma tema för alla barn.
Både inne i samhället och längs de slingriga men vackra vägarna i
området sjuder de kreativa krafterna och både välkända och nyblivna
konstnärer ställer ut sida vid sida. Åsarp är Falbygdens port söderut och
många av besökarna under Konstnatten kommer från Sjuhäradsbygden
och Småland. I år hoppas man på många nya besökare i byn.
På Hjälmshögen i Bredene visas en orörd lanthandel från 1927, Lillanna
Johansson visar liksom tidigare år sin fantastiska dockutställning och
närproducerade produkter från närliggande gårdar finns till salu. Lisa
Hjertsson återkommer också med sin uppskattade fotodesign.
Nytt för i år är en fotoutställning av Birgitta och Torleif Halvorsen som
bor utanför Åsarp. Tillsammans har de rest i världen och med kameran
dokumenterat människor, djur, fåglar och växter - också livet under vattenytan i världshaven. Deras bilder skildrar livet i alla dess fascinerande
former, kanske inte alltid rakt upp och ned som en dokumentär, utan
också för att för-medla ett budskap.
”Det viktigaste i bildskapandet är förhållandet mellan oss människor
och livet på vår planet”, säger Torleif.
Traktorer från förr
För den som är motorintresserad är Hjälmshögen också platsen att åka
till. Utanför den gamla lanthandeln kommer bland andra Johan Törnqvist och Anders Christensson att visa upp veterantraktorer.
Fika som på 1800-talet
I Åsarps hembygdsförenings fina samlingsplats Fageråsstugan serveras
hembakat fika i den unika miljön från mitten av 1800-talet. Det är en
skön känsla att slå sig ner på en knarrande pinnstol och med fingertopparna känna på den av tiden nötta bordsskivan. I samma lokal är det
också flera konstutställningar där lokala konstnärer ställer ut sina alster.
John Wyatt, ur-sprungligen från Sydafrika, ställer ut foton i Fageråsstu-
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gan. Med ett förflutet som bland annat biolog och forskare har han sett
många delar av världen.
Äntligen premiär!
På Konstnatten 2015 öppnar Ateljé Viktoria för första gången. Den ligger
mitt i centrala Åsarp i en gammal inredd butikslokal. ”Det är fantastiskt
spännande att det äntligen blir av och jag kan knappt vänta”, säger Viktoria Tedelind som står bakom atel-jén. Viktorias hantverk handlar om
både luffarslöjd som brukskonst och modern design. Under Konstnatten
kan man prova på luffarslöjd och ta en kopp kaffe och insupa den mysiga
atmosfären.
Barnens Konstnatt finns i Åsarp. I Ekehagens Forntidsby blir det pedagogledd skaparverkstad för alla barn. Deltagarna får prova att använda
olika material som ull, kartong, stenar och färger. Det kostar ingenting
att delta och om man vill kan man lämna det man har tillverkat i en
öppen utställning. Tanken är att ”Knattenatta” i Ekehagen ska ge ett
andrum för barnfamiljer på Konstnatten. För barnen blir besöket ett avbrott i att åka runt och titta på vad andra och ofta vuxna har målat eller
skapat. Kanske kan föräldrarna stanna upp ett ögonblick i serveringen
över en vildsvinsburgare medan barnen pysslar. Upplägget i skaparverkstaden är temat ”min forntid”.
Eleverna ställer ut
Ekehagens Forntidsby samarbetar också med Åsarpsskolan. Alla elever
på skolan medverkar som utställare under Konstnat-ten. Under flera
veckor kommer man att arbeta med temat ”min forntid”. Att skolan
medverkar på Konstnatten är positivt för hela bygden eftersom de allra
flesta därmed känner någon som ställer ut.
Porten söderut
Åsarp är Falbygdens port mot söder. Här lämnar resenären Ätradalen
och kommer in i det bördiga platåbergslandskapet. Förra året var intresset för Konstnatten på Falbygden stort i städer som Borås och Jönköping
och det var till Åsarp många kom först. I Åsarp är man stolta över att
vara platsen där olika bygder möts. Så som det har varit i tusentals år.
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Sommarprogram 2015

70:-

helg 89:-

Lunch - alla dagar 12-15

bakad potatis | veckans paj | sallader

Barnmeny

60:-

pannkakor (40:-) | lasagne

25:-

Våfflor - torsdagar

Glassprovning - onsdagar

40:-

Tipspromenad - tisdagar 17-19.30

Var med och bidra till ungdomsverksamheten!

Telefon: 0515-109 86
ÖPPET MAJ-AUG
www.cafemossebergsgarden.se
alla dagar
cafe@mossebergsgarden.se
10.00-21.30
Mössebergsgården i Falköping

21/6 18.00 Sång och musik Emelie
Strandberg & Samuel Fredén
23/6 19.30 Birgitta Lindh Sjunger
och spelar
30/6 19.30 Kent Håkansson sjunger och spelar
4/7 19.00 Sommarungdomskören
7/7 19.30 Felicia Nabbing & Tove
Ahlrik sjunger och spelar
11/7 19.00 Einar Ekberg program
av Rolf Johansson & Dan Eclund
14/7 19.30 David Nilsson m fl
sjunger och spelar
21/7 19.30 Jan & Alvi Gustavsson
25/7 19.00 Mössebergstoppen
26/7 18.00 ”Gott att få vara” Helena Gatås & Sara Engernäs, Vårgåda.
28/7 19.30 Felicia Nabbing & Tove
Ahlrik spelar och sjunger.
1/8 19.00 Evangelistkvartetten
4/8 19.30 Kurt Naess & Trixie Dixie Jazz Band, Alingsås
9/8 18.00 ”Ett spår av läntan”.
Familjen Engvall, Hjo
11/8 19.30 Alice & Emma
Bergstrand sjunger och spelar
16/8 18.00 ”I din famn”. Sara Axelsson, Robin Rösehag sång, Jonatan
Bengtsson piano.
18/8 19.30 Sångskatten från
pingstkyrkan
22/8 19.00 Mössebergstoppen
23/8 18.00 Korsdraget från Alingsås med omnejd.
25/8 19.30 Ukuleleligan
30/8 18.00 Mössebergarna

Äventyr i form och färg på Bildkällaren

Vivianne E Rosqvist. Glaskonstnär från Göteborg.

Humor blandat med allvar, är viktigt för
Vivianne E Rosqvist. Glaskonstnär från Göteborg. Hur relationer, roller, former och färger
påverkar oss intresserar henne. Hennes verk
är berättelser, ibland finns flera berättelser
i samma verk. Hon inbjuder till noggrant tittande. I oktober ställer Bildkällaren i Falköping ut Viviannes verk. Utställningen har fått
namnet Figurer Får-Ever.
Besökarna kommer att drabbas färg och en
bildvärld där bland annat dansare möter
fantasidjur och andra figurer som spelar olika
roller. Fåglar, fågelmänniskor, elefanter, katter,

hjortdjur, ormar och får finns med i hennes
i vår tid finns i 1100-talskyrka Santa Maria i
bildäventyr.
skånska Åhus. Skulpturen installerades i februari
Det är en blandning av ett naivistiskt, figurativt 2013 och K-märktes i samma månad.
och abstrakt måleri.
- Jag vill riva gränser och röra mig fritt, säger
Vivianne, som inte gillar varken dessa tre etiketter eller andra.
Hennes huvudsakliga teknik är måleri på glas.
Hon har fått fem utmärkelser bland annat för
nyskapande. Förra året fick hon Göteborgs
Stads kulturpris i Angered. I motiveringen finns
ord som skicklighet, outtömlig skaparkraft,
flödande fantasi och nyskapande. Motiveringen
avslutades så här ” Du skänker betraktaren en
möjlighet att se med egna ögon”.
- Jag älskar glasets glans, transparens och liv,
säger Vivianne., och tillägger med ett leende att
det kanske även kan slinka med ett och annat
verk i andra tekniker till Falköping.
Tidigare har hon fått ta emot fyra internationella utmärkelser, varav två i Paris. Hon har
många utställningar bakom sig såväl i Sverige
som utomlands. Exempelvis har hon ställt ut
på Villa Pisani, Museo Nazionale i Venedig,
Mediterranean Confererence Center i Valetta,
Borgmästarpalatset i centrum av Paris och nu
senast i Florens på Merlino Bottego di Arti.
Hon finns representerad i kommuner. Exempelvis är tre verk inköpta till Bromöllas kommunhus. Några av Viviannes verk finns på Tempra
Museum på Malta. Ett verk är inköpt av NorrText: Maria Segerström
ordförande i Falköpings kurhusförening/Bildkällaren
bottens länsmuseum och glasskulpturen Maria

HÖSTÖPPET

Från 1 september
Onsdag-Torsdag 10.00-20.00
Fredag- Söndag 11.00-18.00

Fredag 25 sep 18.00-23.00
Lördag 26 sep 14.00- 01.00
Söndag 27 sep 11.00- 14.00
Utställare & och smaskigt fika!
Plats 81

Café, Konferens, Minnesstunder och
andra Högtider.
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Teater, konst och musik i
Tunnbinderiet i Stenstorp
Nio konstnärer medverkar i konstutställningen i Tunnbinderiet i
Stenstorp under Konstnatten och fram till den 12 oktober. Det är en
spännande konstutställning där flera uttryck får utrymme. Naturfot,
teater, musik och text skapar innehållet med flera spännande liveframträdanden.
Teatergruppen Pegasus framför Björnen av Anton Tjechov, musikern
Kent Håkansson spelar och föreläsningar om läkande skapande av
Susanne Westberg, Mikael Jansson framför texter och föreläser kring
dessa, är bara några av de aktiviteter som bjuds fram till den 12 oktober.
Under konstnattenshelgen finns de representerade på Tunnbinderiet
och konstutställningen är i övrigt öppen vardagar 16 -21 och helger 14
- 21.
Medverkar gör:
Lena Persson - Målningar i akryl och vävda arbeten.
Anneli Lendrup - ”Små skärvor av livsprismat” Lite väv och broderi.
Målningar. Bildspel - ”Stämningar kring vårt hus” och dik-ter.
Marika Törnros - Akrylmålningar i en egen härlig färg- och formvärld
som spränger.
Håkan Lendrup - Säljer afrikanskt hantverk och rättvisemärkta produkter. Berättar om sina resor till Etiopien och Sudan, med diabildsvisning.
Jan Fleishmann - ”Med vildliv och presspass” Text och bild i en spännande kombination.
Mikael Jansson - ”Kärlek och fasa - nåd och fred” – I en finstämd och
farlig kombination. Med ordkonst.

Programmet finns att tillgå på hemsidan
www.eldstranden.se.

www.matokultur.se

Mössebergsgården
erbjuder falbygdspanorama
till kaffet

Mössebergsgården eller som det tidigare kallades - Sommarhemmet
- har en fantastisk panoramavy över Fallbygden och Fal-köping. Från
kaféet har man verkligen en spektakulär utsikt från fönsterborden, såväl
dagtid som kvällstid.
Vackert beläget på Mössebergs östsluttning och med lång tradition av
sommarcafé har Mössebergsgården idag en åretruntverksamhet med
fika alla årstider. Det är Equmenia som driver anläggningen som förutom café också har konferensverksamhet och en bred kyrklig verksamhet.
- Här är alltid aktiviteter eftersom vi har ett digert program för hela
anläggningen, säger Matilda Wardin som är husmor med ansvar för
caféverksamheten.
- Här finns något för alla och för den fikasugne har vi alltid färskt fikabröd som vår bagare Sara Edlund fixar.
Uteserveringen är den populäraste i Falköping och även här har man en
fantastisk utsikt över Falbygden till kaffet. Det tidigare sommarcaféet
har sedan något år, åretruntöppet och den fantastiska vyn kan man nu
njuta av alla årstider.
För den som skall resa ut i höstmörkret på Konstnatten är Mössebergsgården en bra plats att börja på. Här kan man få en bra överblick över
landskapet och på det sättet orientera sig i konstnattskartan. Dessutom
får man en bild av ett landskap klätt i höstskrud fäst på näthinnan som
är naturens och landskapets egen konstutställning.
Mössebergsgården deltar i Konstnatten och har öppet de tider som gäller för arrangemanget. Det ger en unik möjlighet att se Falbygden från
ett av våra Västgötaberg med utsikt över falans högslätt med Ålleberg
i fonden och Hökensås skymtande i bakgrunden. Där bortom ligger
Vättern

FAGERHULTS

34

Jubileumsutställning
med Ingemar Tinnert
på Ateljé Tinnert
Galleri Tinnert har dubbelt jubileum 2015. Det var 25
år sedan som Ingemar tillsammans med Marina Tinnert, startade ett rammakeri i Östra Tunhem. Tio år
därefter flyttades verksamheten till Falköping där de
nu verkat i 15 år. Allt startade med Ingemars måleri då
han själv ville göra sina inramningar.
- Jag älskar att måla och det har jag alltid gjort, säger
Ingemar.
-På högstadiet i Herrljunga, där vi bodde då, hade
jag en lärare som engagerade sig i oss. Teckningssa
len var alltid öppen och där kunde vi vara. Där
började min resa kan man säga.
Yrkesverksam har Ingemar varit på Posten, försäkringsbolag och bank men det har alltid
varit måleriet som varit hans
mål. För 25 år sedan började
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han rama sina bilder själv och så småningom blev det
en familjesysselsättning. Marina lärde sig hantverket
och började rama professionellt. En stuga på tomten
blev rammakeri och successivt byggdes företaget upp
med Ingemars måleri och med rammakeriet. När rammakeriet flyttade in till
Falköping utökades verksamheten med en galleridel
och i Östra Tunhem fick Ingemar en ateljé.
Sedan många år är Ingemar en etablerad konstnär. Det
är främst naturmåleri och fåglar som ligger honom
varmt om hjärtat. Motiven hämtas ofta från Falbygden och från Öland. På Öland har han sina rötter och
sedan något år också ett sommargalleri och akvarellkurser.
På Falbygden är både Ingemar och Marina välkända
profiler och båda har de gjort mycket för de som är
konstintresserade. Ett bra sortiment för de som behöver konstnärsmaterial och kanske lite hjälp på vägen.
Målarkurser hos Ingemar är det många som kommit i
kontakt med. Numera fyller Ingemar sju akvarellkurser
per år och kursdeltagarna kommer fån hela Sverige
vilket inte är obetydligt för att göra Falbygden känt.
De var också med att starta ”Vårrundan” på Falbygden, en konstrunda med en 25-årig historia.
Under 15 år har Galleri Tinnert visat konstnärer ”utifrån” för Falbygdspubliken på Konstnatten, men detta
jubileumsår ställer Ingemar ut själv för första gången
på Galleri Tinnert i Falköping. Det blir naturbilder men
också stadsmiljöbilder från Falköping, inspirerade av
den utställning som han tillsammans med två andra
konstnärer jobbade med under två år som mynnade
ut i ”Strögetutställningen ” på Falbygdens Museum
under Skördefesten 2014.
Ingemars bilder är mycket uppskattade. Med stor
känsla och kunskap skildrar han landskap och natur
som tilltalar en stor publik. Under Konstnatten jubilerar konstnären själv och tillbringar då tiden på Öland
och Ölands skördefest.

www.matokultur.se
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SALUHALLEN

Stora Torget i Falköping
mitt emot samlingsutställnigen
har öppet på
Konstnatten
Lördag 10.00 - 01.00
serviring av kaffe och paj
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Gammeldags Julmarknad
i Ugglums gamla skola

Traditionell julmarknad för hela familjen.
20 talet knallar med lokal mat och hantverk.
Fika, underhållning och egen jultomte.
Invigning 13/11 kl. 15:00

Fre 13/11 kl 15-20
Lör 14/11 kl 10-20
Sön15/11 kl 10-15

Varmt välkomna!

Arrangör: www.teacorner.se

Med sedvanlig parad
6/12 Kl. 13:00-16:30
Julmarknaden med ”Bullerbykänsla”

Hjärtligt välkommen!
Arrangör: Floby Marknadsförening

WWW.FLOBYMARKNAD.SE

Julmarknad i

Tidaholm
lördag 5 december

Öppet i Nov
14/11 kl 11-19
21/11 kl 11-19

Tidaholms Museum
kl. 10.00-16.00

hemslöjd och närproducerat

mer info se

www.gudhemshjarta.se
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