Nyhetsbrev

Maj 2019

Från skrivbordet
Efter en intensiv vår med slöjdkvällar, kurser,
föreläsningar, möten, träffar, workshops,
planerande, utställningsarbeten och framtida
visioner står nu sommaren för dörren
med mängder av möjligheter till en hållbar och
slöjdfylld tid. I detta nyhetsbrev så hittar ni
information om kommande kurser, roliga
evenemang, spännande utställningar, slöjd som
riktar sig till barn och unga och lite tips om annat
slöjdrelaterat som händer i länet. Kom ihåg att
redan nu anmäla er till Ullmarknadens kurser i
augusti. Fortsätt också att sticka vantar och skicka
in till oss i projektet #ullihand, #woolinhand.
Ha en slöjdefull sommar och tveka inte att ta
kontakt med någon av oss hemslöjdskonsulenter
på Upplandsmuseet när det gäller slöjdrelaterade
frågor!
/ Pea och Marie

#ullihand, #woolinhand
Inspireras, sticka och dela med dig!
Med inspiration från äldre mönsterförlagor som finns i Upplandsmuseets samlingar och ett grundmönster vill vi
inspirera dig att sticka och delta med dina vantar på #ullihand#woolinhand .
Vill du kan du tävla med dina vantar, ska de vara stickade i ullgarn. Vi gör en fotoutställning på vår hemsida under
sommaren och utställning under Ullmarknad i Österbybruk 9 -10 augusti. Du kan tävla i två klasser –
maskinspunnet eller handspunnet ullgarn. Läs mer här

Ullmarknad i Österbybruk
9 - 10 augusti, 2019
Fredag öppet 12-18, lördag 11-17
Årets höjdpunkt för dig som värdesätter kvalitet
och närproducerat. Och ull, såklart!
Här hittar du garn, ull, skinn och redskap samt
färdiga produkter. Vi erbjuder gratisaktiviteter för
ung som äldre, Slöjdklubb, prova på hantverk,
kurser, föreläsningar och tävlingar.
Entre: 50 kr för vuxna inklusive lott. Du kan betala
med kontanter, kort eller Swish
Läs mera här

Slöjd för barn och unga
Sommarslöjd
Är du mellan 6 och 16 år se hit!!
Inled sommarlovet med skapande! Tycker du det
är kul att slöjda, skapa, pyssla och hantverka? Då
är det här en aktivitet för dig! Tillsammans med
inspirerande slöjdhandledare så skapar vi i naturoch återbruksmaterial.
17 - 20 /6 i Tierp
24-25/ 6 i Uppsala
Gratis!
Läs mera om detta och anmäl dig här

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

Utställningar
Kulturkoftor och sagotröjor
Från 22 mars till 20 september 2019 är det läs- och
stickfest med mängder av programaktiviteter och
utbildningar när Upplandsmuseet presenterar Celia
B Dackenberg i utställningen Kulturkoftor och
sagotröjor.
Hela programmet kan ni ta del av på
Upplandsmuseets hemsida.

7 kg järn
Vår eget producerade vandringsutställning 7 kg järn kommer att kunna ses och upplevas i Falu Gruvas konsthall,
Falun - vernissage den 8 december.

Kommande kurser
Nu planerar vi höstens kurser som kommer att
förläggas i vår verksamhetslokal på västra Ågatan
16.
Några av kurserna är: Täljd mekanik, papper,
lappa och laga, stickning, skedtäljning.
Mera information om kurserna kommer att
presenteras på vår hemsida och i kommande
nyhetsbrev i slutet av augusti.
För länk till hemsida klicka här

Lärarfortbildning
Lappa, laga, reparera och
uppgradera
Tisdag 29 oktober
Fortbildningstillfälle under vecka 44 med tema:
Lappa, laga, reparera och uppgradera.
Plats: hemslöjdslokalen i Kaniken, Västra Ågatan
16, i gränden
Mer information om fortbildningen kommer
kommer i augusti på vår hemsida. Klicka här

Bild: Lagning av jeans - Lina Jatko, foto - Marie
Fagerlind

Tisdagsslöjd i Kaniken
Nu har slöjdkvällarna i Kaniken tagit
sommaruppehåll men välkommen tillbaka tisdagen
den 17 september!

Info: Ta med den slöjd, det hantverk eller det skapande ni själva håller på med eller få inspiration till ny slöjd i
Kaniken.
Värdar för kvällarna finns på plats. Vi täljer, stickar, virkar, luffarslöjdar, knypplar, broderar m.m. och umgås.
Tid: kl. 17.30–19.30
Lokal: Kanikenhuset, Västra Ågatan 16, i gränden
Arrangörer: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet, Hemslöjdsförbundet i Uppsala län, Uppsala
hemslöjdsförening samt Ull i Uppland

Mera slöjd som händer:
- Näverkurs på Gysinge herrgård. Läs mer här
- Hemslöjdensdag den 7 september. Håll ögonen
öppna på Hemslöjdsförbundet i Uppsalas hemsida
samt på Uppsala hemslöjdsförenings under
sommaren
- Besök också Östhammars hemslöjdförening för
inspiration och upplevelse under sommaren. Läs
mer här
- Tips på övrigt skapande för barn och unga under
sommaren: Designlabbet klicka här, Fyrisgården
klicka här

Mer från oss
Mer information från oss hittar du på:
Upplandsmuseets hemsida, samt på:
Facebook: Hemslöjdskonsulenterna på Upplandsmuseet.
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