.

Hej
Äntligen är sommaren här! Hoppas att du får tillfälle att njuta av värme och
ledig tid!
Den här gången är vårt nyhetsbrev lite extra stort då vi som jobbar på Åsögatan
122 i Stockholm tar semester juli månad.
19 juli rattar vi in Sommar i P1 och lyssnar på konstnären Britta MarakattLabba som gjort succé med sina samiska bildbroderier och nominerats till DN:s
Kulturpris i kategorin Konst.
25 juli firar vi Internationella Trä nålen-dagen, 30 juli är det Världsbroderidagen
och den 31 juli ser vi om filmen från DIY-orkestern SKROT:s föreläsning på
Handmade Issues 2018 för då är det nämligen Dagen för ovanliga instrument!
I det här nyhetsbrevet tipsar vi om sommarkurser, utställningar, och stipendier. Det
blir uppdateringar om Hemslöjdens dag, festivaler och mässor och annat skoj!
Nästa nyhetsbrev landar i din inkorg i slutet av augusti.
Trevlig sommar önskar:
Åse, Agneta, Anna, Edith, Saba, Ulrika, Malin, Maria och Liv

TIPS PÅ SOMMARUTSTÄLLNINGAR

800 grader – smedjan, stålet och skrönorna, på Nääs
Har du vägarna förbi Lerum i sommar vill vi tipsa om Slöjd & Byggnadsvårds
utställning "800 grader – smedjan, stålet och skrönorna."
Utställningen beskrivs som "Smide for dummies" och berättar om material,
historia och smideshantverket utan krav på förkunskaper.
Bekanta dig med verkstan och verktygen, med materialen och teknikerna. Inbakat
i utställningen finns skrönor och vanliga missuppfattningar om smide.
Läs mer här!

Glädje och grannlåt med
Karin Ferner i Rättvik
"Glädje och grannlåt – en sansad
återbruksyra med smycken och
objekt", är fortsättningen på
silversmeden och allkonstnären Karin
Ferners bejublade utställning på
Hemslöjden i Skåne i höstas.
Karin Ferner utforskar ständigt
gränserna mellan konst, silversmide
och folkkonst och i den aktuella
utställningen rör hon sig obehindrat
mellan genrer, materialval och
uttryck, allt under temat återbruk.
Utställningen visas på Rättviks
konsthall 8 juni-15 september.
Läs ett reportage om Karin och
utställningen från kurbits.nu

Bild ur Karin Ferners utställning på Rättviks
konsthall. © Karin Ferner, Kvinnlig rustning.
Foto: Ingela Sannesjö

Margareta Djoos och Anna-Karin Jobs Arnberg är två av landets främsta brodöser.

Mästare i broderi ställer ut i Mora!
Två av Hemslöjdens mästare i broderi, Margareta Djoos och Anna-Karin Jobs
Arnberg, ställer ut vitbroderier och påsömsbroderi i Mora kulturhus konsthall i
sommar!
Margareta Djoos har nyligen tilldelats Mora kommuns kulturpris och Anna-Karin
Jobs Arnberg tilldelades Gagnefs kommuns kulturpris 2016.
Tillsammans ärde två av landets absolut främsta inom sitt yrke, Djoos i
trådbundet broderi och Jobs-Arnberg i fritt broderi. Utställningen ”Mästare i broderi”
visas på Mora Bibliotek & Kulturhus, 27 maj–10 augusti 2019.
Läs en intervju med mästarna här!

Stickguru i
miniutställning på
Ullspinneri
Britt-Marie Christoffersson är
Sveriges främsta utforskare av
stickningens möjligheter.
Klicka för att se filmen där Britt-Marie
Christoffersson pratar om utställningen.

Hon har släppt två böcker på
Hemslöjdens förlag: "Stickning: ett
hantverk att utveckla" och "Brodera
på Stickat".
Miniutställningen ”Skarvat, rynkat,
korsstygn” pågår hela sommaren
fram till 15 augusti på Östergötlands
Ullspinneri.

INFÖR HEMSLÖJDENS DAG

Spikade program och skruvade
erbjudanden!
Nu har planeringen inför Hemslöjdens dag satt igång på allvar! Program spikas
runt om i landet och flera föreningar börjar nu publicera aktiviteter i Slöjdkalendern!
Hemslöjdens Dag firas första lördagen i september varje år – en kreativ folkfest
som hyllar kraften i det handgjorda. I år infaller dagen den 7 september!
Hemslöjdens dag arrangeras av Hemslöjden med 90 medlemsföreningar och
nära 14 000 medlemmar som firar på olika sätt.
Läs mer om Hemslöjdens dag här!

Livesänd föreläsning från
återbruksgalleria
Från riksförbundets kanslis sida
arrangerar vi en livesänd
föreläsning med författarna bakom
succehäftena "Lappa" och "Stoppa":
Katarina Evans och Katarina Breiditis.

Katarina Evans och Katarina Breiditis föreläser
live på Hemslöjdens dag. Foto: Peter Hoelstad
för tidningen Hemslöjd

Alla som vill kan ta del av
livesändningen som pågår 13.0014.00 lördagen den 7 september. Mer
information om sändningen kommer i
mitten av augusti.
Föreläsningen är del av vårt
program på återbruksgallerian
Retuna i Eskilstuna och vi samarbetar
även med Hemslöjdsföreningen
Sörmland.

Hållbarhetsfestival som engagerar
Ett sätt att fira Hemslöjdens dag är att göra som Västmanland där man arrangerar
en länstäckande hållbarhetsfestival!
Alla föreningar i länet bjuder på fullspäckade program med hållbarhetstema!
Här är några exempel ur föreningarnas program:



Skapa smycken av cykelslang i
Köping



Gå på lappa-och-laga workshop i
Norberg



Återuppliva gamla knivar och
verktyg i Sala



Slå rep av T-shirtar och trasor och
göra en korg av i Surahammar



Besök Västerås hållbarhetskiosk
för klimatsmarta levnadstips

Här i Täljstenen, Sala, kan du slipa gamla knivar
och verktyg på Hemslöjdens Dag!

Flera av föreningarna i Västmanland kommer även att sända live från
Hemslöjdens föreläsning med Katarina Breiditis och Katarina Evans från
återbruksgallerian Retuna i Stockholm.
Läs mer om programmet i Västmanlands län här!

Tidningen Hemslöjd firar Hemslöjdens dag med att bjuda på gratis webbprenumeration.

Tidningen Hemslöjd bjuder på gratis
webbprenumeration
Tidningen Hemslöjd är i full färd med att lansera en ny hemsida sprängfylld med
material från förr och nu.
Som digital prenumerant kommer du att kunna ta del av bilder som möjliggör

närstuderande av slöjddetaljer, filmer som kompletterar artiklar och ger mervärde
till de prisbelönta reportage du redan älskar att älska.
För att fira Hemslöjdens Dag bjuder tidningen på gratis tillträde till hemsidan under
en begränsad period.

SEMINARIUM, FESTIVAL OCH FORMEX

Seminarium om hållbart samlande – anmäl dig nu!
30 augusti arrangerar Hemslöjden seminariet "Hållbart samlande urval, förvaring
och konservering" tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Seminariet är det sjätte i en serie om Hemslöjdens samlingar och nu vrider och
vänder vi på begreppet hållbart samlande: från insamlingspolicy, urval och
konservering till att samla in idéer och processer i syfte att föra dem vidare.
Vi blickar även framåt och funderar kring hur digitaliserade samlingar kan
användas nu och i framtiden. Seminariet är kostnadsfritt men deltagarantalet
begränsat så se till att anmäla dig så fort som möjligt för att säkra din plats.
• När? den 30 augusti 2019, kl 13-16
• Var? Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, Stockholm
• Anmäl dig senast 15 augusti till info@hemslojden.org

Nyfiken på att se ett
gesällprov live?
Då ska du bege dig till
Porslinsfestivalen i Lidköping den 16
augusti när aspirerande gesäller i
krukmakaryrket visar vad de kan –
live på Formakademin!
Krukmakargesällerna Michelle Reeve och
Maria Englund efter avlagt prov på
Porslinsfestivalen 2017. Foto: Stefan
Andersson

Porslinsfestivalen riktar sig till en
intresserad allmänhet och vill också
bygga upp en mötesplats för
keramiker på alla nivåer där
professionella yrkesutövare kan bilda
nätverk och utveckla sin näring.

Porslinsfestivalen pågår 16-17
augusti.


Läs mer om Porslinsfestivalen här



Läs mer om gesäll och
mästarbrev här

Formex i augusti –
Hemslöjden på plats!
Formex är den största mötesplatsen
för nordisk inredningsdesign och
anordnas två gånger per år.
20-23 augusti är det dags för
höstens mässa och Hemslöjden är
självklart på plats.
Sveriges första kvinnliga kakelugnsgesäll Emelie
Jansson på Solliden, Skansen. I augusti deltar
hon på Formex!

Emelie Jansson, som blev första
kvinna att ta gesällbrev i
kakelugnsmakaryrket och
Hemslöjdens första kakelugnsgesäll,
deltar i ett gemensamt projekt om
byggnadsvård.
Hemslöjdskonsulenten Felix Wink
från Västerbotten anordnar
workshopen "Carve or Starve"
tillsammans med vännerna i
Täljogram.
Läs mer om Formex här!

KURSER
Restplatser på Sätergläntans sommarkurser

Full aktivitet på en av Surolles täljkurser på Sätergläntan. Foto: surolle.se

Sugen på en sommarkurs? Vilken tur då att Sätergläntan har ett fåtal restplatser
kvar till utvalda kurser! Som medlem i Hemslöjden får du 200 kronors rabatt på
anmälningsavgiften.
Unna dig själv några dagar till att lära dig något nytt och njut av Sätergläntans
vackra miljöer i Insjön!
Du bor i traditionell stugmiljö och lär dig om naturens material i kombination med
handaskicklighet inom slöjd och hantverk.
FÖLJANDE KURSER HAR PLATSER KVAR*
8-12 juli


Spinna för vävning/stickning med Stefan Moberg



Doppade bakgrunder och flytande stygn med Elfrida Nilsdotter Ahlby



Väv med ryaknutar med Lena Köster

22-26 juli


Svarta stick I nya former med Sofia Lindblom



Free style stitching med Harriet Riddell



Broderi: lär känna olika stygn med Kerstin Askert

29 juli-4 aug


Another meaning- Building structures with uncommon materials med Rita
Parniczky



Smide för nybörjare med Peter Peterson

5-9 augusti


Vackra rynkor och stygn med Mia Ljungström Svensdotter



Väv med magiska garner och skapa fantasifyllda vävnader: en
fortsättningskurs med Lotte Dalgaard



Flamskvävnad med Marianne Asp



Himmeli: Geometrisk halmslöjd med Eija Koski

*först till kvarn gäller

Lediga platser på Hemslöjdens kurser
Hemslöjden finns över hela landet och varje förening anordnar spännande
kurser. Sommaren är verkligen kursernas tid, det mesta blir fullbokat redan i maj.
Men här är är kurser som i skrivande stund har platser kvar. Skynda, fynda!

22 juli: Spinnandets ädla konst i
Halmstad
En kurs för dig som vill använda ull
och lära dig grunderna i att karda,
använda slända och spinna. Du får
också en historisk bakgrund till
spinnande.
Läs mer här
25-26 juli: Stramaljbroderi och
montering i Vallsta

Du kan också brodera en sådan här snygging på
stramalj!

En sommarkurs som varvar historik
och teknik med mycket glädje och
inspiration som passar både
nybörjare och vana.
Läs mer här

4 augusti: Sticka Magic Loop i
Mörbylånga
Lär dig sticktekniken som låter dig
sticka t.ex. två strumpor eller två
ärmar samtidigt på en lång
rundsticka. Du behöver ha viss
stickvana.
Läs mer här
5 augusti: Sy en börsväska i Sala
Sticka två strumpor samtidigt? Inga problem!

Anne-Lii Vedmar är kursledare och
guidar genom alla steg till denna
enkla och unika väska.
Läs mer här

5-7 augusti: Blomstermönster och
broderi i Linköping
Lär dig att skapa mönster av färska
blommor och brodera.
Läs mer här
Snart gör du kanske lika coola grejer som
näverkonstnären Emma Dahlqvist!

10 aug: Näverkurs på Halmens hus
i Bengtsfors
Lär dig att rensa näver och två
flätningstekniker: diagonal- och
rakflätning.
Läs mer här

10 augusti: Shibori och Ikat i
Överkalix
Lär dig mönstra bomullstyg och garn
och färga blått med indigo.
Läs mer här
Vem behöver inte en halmhatt när solen steker?

16-18 augusti: Halmhattskurs i
Bengtsfors
Tre dagar då du lär dig att skapa din
alldeles egna halmhatt.
Läs mer här
24-25 augusti: Tälj en häst i
Borgholm
Tälj en häst och måla med linoljefärg.
Läs mer här
31 augusti: Gjut i betong i
Bromölla!

Vad är en människa utan sin häst?

Prova att göra din egen ljusstake, ett
fågelbad eller en dekoration i betong.
Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här

STIPENDIER
Totalt 235 000 kronor delas ut!
Nu är det dags att börja fila på ansökningarna till Hemslöjdens stipendier. Totalt
delas 235 000 kronor ut genom åtta stipendier och sex av dem går att söka.

Ansökan är öppen 15 augusti-15 september.
Nytt för i år är Sätergläntans Vänners stipendium för studerande vid Sätergläntan,
institutet för slöjd och hantverk.
Övriga två stipendier utses av en jury.

Våra stipendier: Är du den vi söker?
Textilkonstnär med sakralt intresse
Märta Gahns stiftelse delar ut 20 000
kronor.
Verksam inom Hemslöjden
Bo Hammarskjölds stiftelse delar ut
50 000 kronor för dig som vill gå
utbildning som är av nytta för
hemslöjden i Sverige.

Svegsvarvad skål av Daniel Lundberg som fick
Bo Hammarskjölds stipendium 2018.

Formgivare som vill resa
utomlands
Carl Lamberths stiftelse delar ut 10
000 kronor.

Yngre slöjdare som vill utbilda sig
Ingeborg Strömbergs stiftelse delar ut
10 000 kronor.
Person, förening eller organisation
inom linområdet
Greta Johanssons linfond delar ut 15
000 kronor till person, förening eller
organisation.
Vantar, mössa och skärp i garvat skinn av Karl
Karlsson som fick Ingeborg Strömbergs
stipendium 2018.

Student på Sätergläntan
Nytt för i år: Sätergläntans Vänner
delar ut 20 000 kronor till studerande
på Sätergläntan.

Två stipendier där jury
utser vinnaren

Second Sunrise – Kerstin Neümuller och
Douglas Luhanko – tilldelades Kerstin
Andersson Åhlins stipendium 2018.

Barbro Wingstrands stipendium
100 000 kronor delas ut till slöjdare,
hantverkare och konsthantverkare
som ägnat mycket tid och möda åt
det immateriella kulturarvet och som
sprider kunskap om gamla
hantverkstekniker.
Kerstin Andersson Åhlins
slöjdarstipendium

10 000 kronor delas ut till en ung
slöjdare som arbetar i en frugal anda,
det vill säga utifrån ett resurssnålt och
utvecklande samtidsperspektiv av
slöjdens funktioner, material och
tekniker.
Läs mer om Hemslöjdens stipendier
här!

MARKNADSPLATS
REA på "Sy väskor vackra som smycken"
Köp den för 100
kronor i juli
I Sy väskor – vackra som
smycken visar formgivaren och
konsthantverkaren Helena Bengtsson
hur du gör för att trolla fram vackra
väskor som rymmer det allra
viktigaste och som går att bära både
till vardag och fest.
Klicka här för att köpa den hos
Svensk hemslöjd för endast 100
kronor!

Åsögatan 122 • 116 24 Stockholm • 08-54 54 94 50
info@hemslojden.org • Hemslojden.org

Du får Hemslöjdens nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av Hemslöjdens medlemsföreningar eller för
att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev via hemslojden.org.

