Nyhetsbrev
Avregistrera din adress!

Juli 2022
Tipsa en vän!

Läs i din webbläsare!

Från skrivbordet
sommartid - slöjdtid
Så är sommaren äntligen här med all sin prakt. Vi önskar er alla en fin sommar med tid för vila och många
spännande slöjdprojekt. Vi ser också fram emot att få träffas igen när hösten stundar. Kanske ses vi på en
kurs, en slöjdkväll eller via något digitaltmedia! Tveka inte att kontakta oss Hemslöjdkonsulenter på
Upplandsmuseet om ni har information, frågor, idéer, eller annat som är slöjdrelaterat

För aktuell information titta in på vår hemsida och på Facebook – direktlänkar finner du längst ner på detta
brev. På hemsidan finner ni även kontaktuppgifter till oss.
Ha en fin sommar!
/
Pea och Marie

1 kvmlin
Även denna sommar odlas det massor av lin i vårt län. Med hjälp av Föreningen Upplandslin så har vi
lämnat ut 150 påsar lin.
Om man vill se hur det går med några av kvadratmetrarna så kan man tex besöka Upplandsmuseet och
Disagården där har vi valt att odla En kvadratmeter lin på vardera stället. På Skördedagen den 21 augusti
demonstrerar Föreningen Upplandsmin linberedning
Om man vill läsa mer om linet och detta spännande projekt så kan man besöka vår hemsida.
För direktlänk klicka här.

Tisdagsslöjd i Kaniken
Alla är hjärtligt välkomna till Slöjdkvällarna i Kaniken.
Plats: Västra Ågatan 16, i gränden.klockan: 17.30- 19.30
Slöjd, fika och trevlig gemenskap gratis – kan det bli bättre?!
Höstens slöjdkvällar
Den 20 september kommer vi återigen öppna upp våra populära slöjdkvällar i Kaniken.
Alla kan slöjda! Ta med det du har i dina händer just nu, eller inspireras till att hitta på något nytt. Sticka,
tälj, brodera – här finns plats för alla tekniker och material. Vi har slöjdvärdar och verktyg på plats. Ofta
finns det även material om du vill tälja. Kaffe och te finns.
Direktlänk för aktuell information under hösten hittar du här.
Varmt välkommen!

Kurser hösten 2022
Under hösten erbjuder vislöjdskurser i vår verksamhetslokal på Västra Ågatan 16.
Vi erbjuder både textila och mera hårdmateriella kurser.
För mer info och anmälan klicka in på vår hemsida. Välkomna!
För länk till hemsida klicka här

Utbildningar för slöjd och hantverksföretagare
.
Kulturella kreativa händer i Mälardalen (KKHiM) är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenter i Region Uppsala, Örebro, Sörmland, Stockholm och Västmanland med
fokus på slöjdföretag och dess utmaningar.
Vill du som slöjdare/hantverkare ingå i nätverket hör du av dig till pea.sjolen@upplandsmuseet.se
Vi bjuder då in dig till våra föreläsningar och utbildningar.
Läs mer om höstens program på vår hemsida.
Direktlänk hittar du här.

Slöjdutställningar
7 kg järn
Mer information om vår egenproducerade utställning 7 kg järn kommer att presenteras på vår hemsida under september 2022.
Ull för livet
Under hösten kommer utställningen Ull för livet, en utställning om småskaligt, inhemskt ullhantverk,visas på Studieförbundet Vuxenskolan, Östhammar.
Utställningsperiod 10 augusti – 2 september.
Direktlänk hittar du här.

Slöjd för barn och unga
Skapande skola
Vi erbjuder Skapande Skola projekt med slöjdtema för din skola
Inspireras av vårt program här

Slöjdrelaterade marknader och event
Föreningen Upplandslin - Öppet hus
Lördagen den 2 juli håller föreningen sin Linbod Bråkan öppen i samband med evenemandsdag på Viksta traktormuseum
Direktlänk hittar du här
Östhammars hemslöjdsförening
23 Juli
slöjddag vid föreningens verksamhetslokal
Direktlänk hittar du här
Hantverksmarknad i Österbybruk
20 - 21 augusti
Direktlänk hittar du här
Hemslöjdensdag
3 september
Hemslöjdens dag arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) och erbjuder en mängd slöjdaktiviteter i hela landet under denna dag.
För information om vad som kommer att hända i Uppsala län Sök er fram via denna SHR´s Hemsida
Direktlänk hittar du här

Ullmarknad
3 september
Stadsträdgården i Uppsala
Ullmarknaden arrangeras av Ull i Uppland
Direktlänk hittar du här

Mera slöjd som händer:
För tips, idéer och information om annan slöjd i Uppsala och i Uppsala län. Klicka er in på tex:
Hemslöjdsförbundet i Uppsala
Uppsala hemslöjdsförening
Östhammars hemslöjdsförening
Ull i Uppland
Föreningen Upplands Lin
Brukssmederna
Uppsala Vävare
För tips på skapande för barn och unga: Fyrisgården klicka här, Fyrisgillet klicka här, Designlabbet kontakta Studiefrämjandet.

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