


Midvinterfest - på Bohusläns museum i Uddevalla 
26 november 2016 - 8 januari 2017

Årets Midvinterfest går i kärlekens, gemenskapens och 
fredens tecken. 
Välkommen till invigningen lördagen 26 november 12.00. 
Invigare är Tina Ehn, tidigare riksdagsledamot och ny ord-
förande i Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Musik framförs av Caroline Guilding, violin och Danae Dörken, 
piano – två unga talanger som erövrar världsscenerna.

Midvinterfest är försäljningsutställning med slöjd – en form-
given julmarknad. Här kan man se och handla vackra, välgjor-
da, lokalproducerade och ekologiska julklappar tillverkade 
av 51 slöjdare från Västra Götaland. 

Allt på Midvinterfest är tillverkat för hand. Dessutom är alla 
alster till salu och kan köpas direkt, precis som i en butik. 
Det gör att utställningen förändras under tiden den pågår, 
allteftersom föremål säljs och nya kommer till. 

Fred, kärlek och gemenskap
I radio och TV hör vi ofta om ökade motsättningar och konflik-
ter. Därför vill Midvinterfest lyfta dess motsats, se det vackra 
i världen och sprida glädje, värme och hopp. Utställningen vill 
visa en gemenskap som ryms i slöjden och görandet. 
   Fred är inte bara avsaknaden av krig, utan en fråga om 
acceptans och kompromisser. Gemenskap är att få tillhöra 
och vara med och att se en medmänniska som likvärdig. 
   Kärleken är stor och kan ges till människor, till djur, till livet, 
till skogen, till ett material eller till själva planeten vi bor på.

Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet                                                                             
Utställningen är ett samarbete med Västarvets hemslöjds-
konsulenter som arbetar med att ta tillvara och utveckla 
kunskaperna om traditionella material och tekniker. 
Deras mål är att så många som möjligt ska få ta del av slöjden. 

Har du frågor kring hemslöjd, hör gärna av dig till 
konsulenterna: 
   • Susanne Harrysson: 070-662 68 04
     susanne.harrysson@vgregion.se
   • Tobias Havaas: 070-662 68 05 
      tobias.havaas@vgregion.se.

www.vastarvet.se/slojd • facebook.com/slojdivast.

Utställningsansvaring
• Sofie Henrysson:0522-656523 • 076-9494163
  sofie.henryson@bohuslansmuseum.se

Fågelägg av Bettina Wingolf
Handledsvärmare av Fröken Paraiso
Yllefolket av Tove Fiskbæck Lindberg
Vägvisare av Ivan D Kamiyasu


