Nyhetsbrev
Avregistrera din adress!

Maj 2018
Tipsa en vän!

Läs i din webbläsare!

Från skrivbordet
Sommarens första värmebölja har just lämnat
oss med mersmak på sommaraktiviteter.
Picknickkorgen kom fram illa kvickt, fylldes med
kniv, fika och ljudbok. Ett par timmar i
skogsbrynet på en sten är aldrig fel!
I nio smedjor runt om i landet pågår nu febril
verksamhet inför höstens utställning 7 kg järn.
Vad gör man av en kubikdecimeter järn?
Smeder från Dalarna, Gävleborg och Uppsala
jobbar för fullt med sina verk, som ska visas på
Upplandsmuseet. Vi har fått en liten förhandstitt
– det kommer att bli spännande och helt olika
konstverk i utställningen!
Sommarlov – sommarslöjd. I Tierp erbjuder vi
Världens bästa sommarlov med bland annat
slöjd i programmet. Läs programmet och önska
att du var barn och fick välja på alla roliga
aktiviteter som erbjuds!
På kontoret har våren mycket handlat om Skapande skola- projekt tillsammans med en handfull skolor.
Just nu jobbar våra handledare för fullt med att dels tova med 400 barn på Sunnerstaskolan, dels smida i
brukssmedjan i Österbybruk.
På Disagården rustar vi också för Täljkalas den 3 juni. Vill du tälja själv eller se andra tälja – varmt
välkommen! Du träffar våra skickliga handledare, proffsslöjdare och en yxmakare. En heldag för hela
familjen!
Efter Täljkalaset hoppas vi du tar sats för att avsluta sommaren med ett besök på Ullmarknaden i
Österbybruk. I år firar vi femårsjubileum och intresset för marknaden är större än nånsin. Nästan 60
utställare, kurser, workshops och prova-på-aktiviteter för stora som små. Hela programmet finns på
hemsidan. Planera för två heldagar i Österbybruk den 11 och 12 augusti – varmt välkommen till
slöjdsommaren som börjar nu!
Sommarhälsningar från Annkristin, Pea, Elin och Lina

Täljkalaset på Disa
Hemslöjdskonsulenterna på
Upplandsmuseet bjuder in till täljträff på
Disagården.
Söndag 3 juni kl. 11–16
Disagården i Gamla Uppsala
Ålder från 6 år
Gratis, ingen föranmälan krävs
Det blir täljträff för dig som redan är van täljare, workshops i täljning för vuxna som vill komma igång med
att tälja, samt ett tält med prova-på-täljning för barn och ungdomar.
Under dagen kommer även yxmakaren Julia Kalthoff hålla ett kortare föredrag.
För mera information klicka här för att komma till Upplandsmuseets hemsida

Ullmarknaden i Österbybruk
11- 12 augusti 2018
För 5:e året i rad arrangerar vi denna unika och
välbesökta marknad.
Årets höjdpunkt för dig som värdesätter kvalitet
och närproducerat. Och ull, såklart!
Här hittar du garn, ull, skinn och redskap samt
färdiga produkter.

Gratisaktiviteter för hela familjen - Slöjdklubb, prova på att spinna, tälja och väva.
Kurser, föreläsningar och tävlingar. Missa inte fårvallningen och klippningen.
Läs mera på vår hemsida www.upplandsmuseet.se/hemslöjd/

Tisdagsslöjd i Kaniken
Tid: Nu tar vi ett sommaruppehåll men vi
fortsätter med denna välbesökta verksamhet
den 11 september. sedan varje tisdag, under
hösten.
kl. 17.30–19.30
Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i
gränden
Ta med något att göra, eller få inspiration på
plats.
Handledare finns på plats. Vi täljer, stickar,
broderar och umgås.

Arrangörer: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet, Hemslöjdsförbundet i Uppsala län samt
Uppsala hemslöjdsförening.

Slöjd för barn och unga
Sommarlovsslöjd i Tierp!
ålder: 6-11 år
Tid:18-21 juni, kl. 9-12
Gratis
läs mera, och anmäl dig till detta fantastiska
sommarprojekt här (se sid 6 i folder som
öppnas i nytt fönster )

Vi erbjuder också Skapande Skola- projekt med slöjdtema för din klass?
Kika på vårt program här:
Nytt för i år är att vi kan erbjuda lokaler, mitt i Uppsala, för Skapande Skola- aktiviteter. Hör av dig till oss
så berättar vi mer!

Projekt
Vårt samarbetsprojekt - "Gränslöst smide" som vi driver tillsammans med Dalarnas och
Gävlerborgs läns hemslöjdskonsulenter
fortsätter.
Nu ryker det i ässjorna hos de smeder som är
utvalda att delta i vandringsutställning 7kg järn.
de arbetar med att med att smida ut 7 kg järn till
ett färdigt verk. Vi följer med spänning deras
arbete och häpnar över uppfinningsrikedom,
design, tradition och nytänkande. Utställningen
kommer att ha vernissage på Upplandsmuseet
den 9 november 2018.

Vill du veta mera om projektet kontakta: Pea.sjolen@upplandsmuseet.se

Viktig Information till dig som tar emot Hemslöjdkonsulenternas nyhetsbrev, med anledning av
den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft 25 maj 2018.
Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att vi endast
använder dem till att skicka vår information. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till någon tredje part.
Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på länken "avregistrera
dig" som du hittar uppe på vänster sida i detta mail. Vi hoppas att du vill fortsätta vara prenumerant på
nyhetsbrevet framöver och ta del av vad som händer hos oss!
Om du önskar mer information kring detta, maila till slojdhander@upplandsmuseet.se
Med vänliga hälsningar/ Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet

Mer från oss
Mer information från oss hittar du på Upplandsmuseets hemsida och Bloggen Slöjdhänder.
Facebook: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet.
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