MER ATT GÖRA i RYDAL
RYDALS MUSEUM
- Ett garn blir till - kl. 10.30, 12.30, 14.30

Guidad visning av maskinparken på Rydals museum, ca 30 min.

- Markbygdens textila historia - kl. 11.30, 13.30, 15.30

Guidad visning om Rydals spinneri och textilindustrins framväxt, 30 min.

- Utställningen ”Dräll i Sjuhärad” visas 18/4-12/5

Rutor och ränder, matt och blankt, varp och inslag - eviga mönster.
En utställning producerad av hemslöjdskonsulenterna i Västarvet.

Historisk promenad i Rydal
Fredag och lördag 10.00–16.00

Ta del av den unika miljön i det välbevarade brukssamhället.
Det finns kartor att hämta i museets reception.
Missa inte tvätterskorna i Lakhuset, bemannat fre–lör 12.00–14.00

Hundkojan Loppis i gamla ladan
Fredag och lördag 10.00–17.00
Bakluckeloppis, vid Hundkojans loppis parkering
Lördag 09.00–14.00
Idrottsmuseet - Marks Idrottshistoriska sällskap
Lördag 10.00–17.00
Artklart i nya fabriken
Fredag och lördag 11.00–15.00

För oss på Artklart så är det med hållbarhet självklart. En träbit från skogen, lera från marken och lite gammalt material som man kan återanvända, då är det inte mycket som kan gå fel.

Akleja vid museets entré
Fredag och lördag 10.00–17.00

FIKA & LUNCH
Fredag och lördag 11.30–14.30
Lunch på Spinnarens Värdhus i gamla disponetsvillan.
Fredag och lördag 10.00–17.00
Rydals konferens på andra våning serveras fika och fralla från
Ditt Bageri.
Fredag och lördag 11.00–15.00
Loppis Hundkojan serverar korv med bröd och hamburgare.
Lördag 09.00–14.00
I Tåastugan vid tegelbyggnaden serverar Rydals PRO kaffe
med dopp.
VÄV I VÅR OCH VÄVERSKANS DAG
I samband med ”Dräll på Rydal” kommer medlemmar ur
Sjuhäradsform att ställa ut under namnet ”Väv i Vår” på
biblioteket i Kinna.
Fredag 10 maj kl. 10.00–18.00
Lördag 11 maj kl. 11.00–14.00
Under lördagen 11 maj firas också ”Väverskans dag” med
flera aktiviteter och musikaliska inslag kl. 11.00–13.00
vid Kinna bibliotek och konserthus.
Läs mer på: www.mark.se/vaverskansdag

www.weavingcenter.se
Facebook: Vävrundan i Sjuhärad

Akleja är butiken för dig som är intresserad av handgjorda kvalitets produkter i liten skala och i naturnära material. Vi säljer tidlös slöjd som kan
hålla i generationer och som är tillverkad med omsorg och kvalitet.

I sammarbete med:

DRÄLL PÅ RYDAL
10–11 MAJ kl 10–17

WORKSHOPS
PROVA PÅ SKAFTVÄXLING

Fredag och lördag 10.00–17.00 i Bleken
Nu har du möjlighet att under handledning prova på att väva Skaftväxling.
Vävstolen är extra utrustad för att möjliggöra vävning med fria mönsterformer. Fredag och lördag kl. 11.00 och 14.00 håller Lisbeth Valtersson
en kort introduktion om hur skaftväxling går till.

PLOCKTEKNIKER PÅ GRINDVÄVSTOL

Lördag 10.00–17.00 i Snurrebacken
Att plocka in färg och textur ger ytterligare en dimension till tuskaft och
ökar uttrycksmöjligheterna från många till oändliga. Vi väver på små och
smidiga grindvävstolar men teknikerna kan självklart användas på skaftvävstolar också. Vävstol finns att låna.

VÄV BAND OCH SPINN LIN
Demonstration av Sju Häradernas Hemslöjdsförening

Kanalbönninga
Vävda detaljer. Toarps folkdräktskjolar har många olika sorters band på
sina kjolar. De sju häradernas dräktsektion visar och berättar om Toarpsdräktens vävda band och har dräkthäften till försäljning.
Fredag 10.00–12.00 och 13.00–17.00
Lördag 10.00–11.00 och 12.30-17.00
Lingruppen visar och berättar om den sköna konsten att
förvandla linfibrer till garn.
Fredag 10.00–12.00 och 13.00–17.00
Lördag 10.00–11.00 och 12.30–17.00

ATELJÈN
BARNENS VÄVSTUGA
med Slöjdklubben
Sländan och Västarvet
Fredag och lördag 10.00–17.00 i Ateljén på bottenvåningen
Går det att väva ett hus? Vävning är fantastiskt. I Barnens vävstuga väver
vi gemenskap och glädje och alla trådar behövs. Aktiviteten passar de
flesta. Med lite hjälp kan även den minsta klämma på ett nystan och trä in
en tråd i den stora väven. Vill du göra ett eget speciellt avtryck kan du ta
med något du vill väva in. Varje litet inslag blir en del av den större
berättelsen. Handledare finns på plats.

NYCIRKUSFESTIVAL RYDAL

gästar med spännande cirkuskonster och inspiration inför kommande festival den 29–30 juni.
Lördag kl.13.00 i Ateljé på bottenvåningen
www.mark.se/nysirkusfestival

UTSTÄLLARE
Eventet Dräll på Rydal erbjuder utställningar från företagare och föreningar/organisationer i vår bygd som har väv och textil i fokus. Vi vill lyfta
fram och visa på deras kunskaper och erfarenheter som tillsammans med
nya idéer bygger vår framtid.
AK:s Snickeri AB - www.akssnickeri.se
Akleja - www.aklejahantverk.se
Arvidssons - www.arvidssonstextil.se
Ateljé Westragothia - www.westragothia.se
Berghems Väveri Ab & Ljungbergs - www.berghemsvaveri.se
Berits Vävstuga - www.beritsvavstuga.se
Blomqvist & Nordiska - www.clb.se
Borås Cotton Upholstery - www.borascotton.se
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening - www.d7kf.se
Edursdotter - www.edursdotter.se
Ekelunds - www.ekelunds.se
Garnfärgeriet/Garnhuset i Kinna - www.garnhusetkinna.se
Gunilla Karlson - Ateljé Tovbiten
HRD Carpets AB/Horredsmatta - www.horredsmattan.se
Kasthall - www.kasthall.com/sv
Kinnalin ToL AB - www.kinnalin.se		
Mary Ågren - Hemväverska
Nordiska textilakademin - www.nordiskatextilakademin.se
Skroten - www.skroten.se
Studieförbundet Vuxenskolan - www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad
Tygriket - www.tygriket.se
Väv i Väst - www.vavivast.se
Vävkompaniet - www.vavkompaniet.se
Ås Vävgarner - www.asvavgarner.se

FILM
Nu har du möjlighet att se Vävcentrets introduktionsfilm och Fyra
Pionjärer, en film om förebilder och kunnande.
Fredag och lördag 10.00–17.00 i Stallet

FÖRELÄSNINGAR
FREDAG 10 MAJ

Kl. 10.00–10.45 Gunnel Andersson - Väv tyg till kläder
Textil- och vävlärare med egna företaget ”Textila trådar”.

100 kr/
föreläsning

Kl. 11.30–12.15 Karin Hedberg - Kan man ha
handvävning som yrke i Sverige 2019? Formger och
väver unik kyrkotextil på Ateljé Westragothia i Kinna.
Kl. 13.30–14.15 Sara Degerfelt, historiskt återskapande
genom textil rekonstruktion. Länshemslöjdskonsulent på Västarvet.
KL 15.00–15.45 Maiko Tanaka - Naturlig indigofärgning
Lärare textil, vävning och sömnad på Grebbestads Folkhögskola.

LÖRDAG 11 MAJ

Kl. 10.00–10.45 Lillemor Johansson - En eldsjäl för Vävningen.
Driver Vävstolsmuseet i Glimåkra.
Kl. 11.30–12.15 Christer Ahlberger - Det textila kulturarvet och
framtiden. Professor vid Göteborgs universitet, Institutionen för
Historiska studier.
Kl. 13.30–14.15 Annika Ekdahl - Att följa hjortar, textilkonstnär.
Kl. 15.00–15.45 Birgitta Nordström, textila handlingar i mötet med
döden – famna, linda och väva. Textilkonstnär och forskare.

