
Slöjdkul!
Colours of Habo!

Konstfika!

Barnteater!
After Art

30 sep-8 okt 12-19
Vernissage 30 sep kl 13

Inger & Lasse
Åberg!

Habokonst!

Här är alla utställare

Årets Gästutställare:

På Spinnet
i Habo

Catarina Alkemark
akvarell

Jonas Anhede
foto

Karin Dahl
akvarell & olja

Anne Degeryd
akryl

Sten Eklöf
träsvarvning

Lars Gross
olja & akryl

Irene & Ellen Gellerbrant
vävning & måleri

Kristin, Anna & Magnus Gullstrand
akryl

Laura Igemark
olja & akryl

Hanna Jansson
glas

Anders Joby
skrotskulptur & målningar
Bernt Johanson

målningar
Marianne Magnusson

akvarell & akryl
Robert Müller

foto & fotomontage
Ronja & Jim Persson

digital konst (foto & digitala målningar)
P-OSöderlund

objekt
Ing-Marie Sönne

akryl & tempera
Katarina & Paulina Tarabczynska

akryl & akvarell
Niklas Widell

akvarell
Nanny Thiberg (Fröken Frö)

blomsterarrangemang
Per-Olof Winberg

akryl

Det här händer
dag för dag

Lördag 

Söndag 

Måndag - Fredag 

Onsdag 

Reservation för sena ändringar i programmet.

...och som vanligt kan du fika i “konstfiket”

Öppet alla dagar 12-19

Kl 13.00 Invigning, vernissage 

Kl 14.00 Familjeteater : “Varför gråter pappan?”
Gratis entré

Kl 8.30-13.50 Slöjdkul för ÅK4

Kl 15.00 Invigning Techne konstateljé
15-18 Öppet hus i ateljén

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Kl 14-17 HABO-TRÄDET
Workshop med ABF

Kl 17-18 KONSTSAMTAL 
Arr: Techne Konstförening
Kl 18-... AFTER ART, Musik, mingel, mat, m.m.
Arr: Habo Kulturförening

Kl 12-17 Kreativt skapande 

Inger och Lasse Åberg

Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!Habokonst!



Kreativt Skapande

  Välkommen att komma och prova på måleri, foto, 
teckning, tovning, decoupage, stickning, textiltryck, 
porslinsmåleri eller varför inte prova på att spela lite 
gitarr.

Pröva allt du inte
trodde du kunde!

LÖRDAG 7 okt Kl 12-17 

Familjeteater
Varför gråter pappan

SÖNDAG 1 okt Kl 14.00

  En humoristisk, lekfull och allvarsam föreställning om 
känslor, baserad på Kristina Murray Brodins bok .
  Alvdis och Hamsa ser en pappa som gråter.  
 Har någon varit dum? Eller är han bara trött? Han kanske 
har tappat bort något? Cyklat omkull? Eller så har han bara 
ätit alldeles för mycket godis!
Medverkande:  Jennie Lindgren & Jonas Rimeika.
Regi: Lasse Beischer.
Ljus: My Persson
Kostym & rekvisita: Nonno Nordqvist

Haboträdet
Workshop med ABF

  Tillsammans bygger vi ett träd med naturmaterial där vi 
använder t.ex. pinnar och barkbitar som vi dekorerar med 
färg efter eget tycke. Vi bygger ett HABO-TRÄD som 
kommer att �nnas på plats på Spinnet och med din hjälp 
får vi det att växa år efter år. 

TORSDAG 5 okt Kl 14-17 

After Art
Mingel och kultursamtal

  Välkommen på ett samtal om konsten och kulturen i 
Habo. Vi startar igång fredagens After Art med ett 
panelsamtal kring konstens och kulturens utrymme 
och betydelse i Habo. 
I panelen sitter lokala politiker och kulturaktörer.

FREDAG 6 okt Kl 17.00 -....

Invigning
Techne konstateljé

  Därefter är det öppet hus fram till kl.18.00. Då är du 
välkommen att titta på lokalerna, ta del av kursutbudet 
och hjälpa till att måla en gemensam tavla. Dessutom blir 
det en utställning av och för barn & ungdomar utanför 
ateljén. 

ONSDAG 4 okt Kl 15.00

Årets Gästutställare:

Lasse Åberg är känd för de �esta genom sina 
�lmer och barnprogram men är också en väleta-
blerad konstnär med humor som tema. Han är 
utbildad på Konstfack och har en magisterexa-
men i gra�sk formgivning.
 

  Textilkonstnären Inger Åbergs bildvävar och 
broderier är utförda i en naivistisk stil och med 
underfundig humor. Inger är också utbildad på 
Konstfack. Paret Åberg har sedan 1970 talet haft 
ett �ertal utställningar i Sverige och runt om i 
världen. 

Inger och Lasse Åberg

  Det här är boken som får dig att se Habo med nya 
ögon. Bilder på detaljer, platser, personer som kanske 
skapar en känsla , väcker ett minne eller bara är 
vilsamma för ögonen.
  Se bilderna och köp boken under Konstfesten

Jonas Anhede
Colours of Habo


