SÖNDAG 7 maj 2017
kl. 11.00-17.00

Varmt välkomna till den 25:e
Bredaryds Kulturdag
Kolmilan i Havrida är igång redan på
lördag 6 maj

kl. 11.40

BYGDEGÅRDEN
SKOLANS
MATSAL

Trio HEJ

kl. 12.00

INVIGNINGSTAL av
Stefan Timhagen

Hur bygger du din egen bil?

Stefan Timhagen är ordförande i
Näringslivsföreningen.
Han är från början elektriker men
är numera platschef på Elajo i
Bredaryd.

Alexander Mattsson är född och uppvuxen i Bredaryd.
När Alexander skulle göra sitt projektarbete 3:e året i
Gymnasiet förverkligade han en dröm att bygga sin
egen bil.
Följ resan tillsammans med Göran och Alexander
Mattsson från 0-200 km/h.
Ett inspirerande samarbete mellan far och son.

Trio Hej består av vännerna Hannah, Emma och Jenny.
De träffades på Musikhögskolan i Örebro när de utbildade
sig till musiklärare. Till vardags arbetar de på Värnamo kulturskola och musicerar tillsammans på fritiden.

BYGDEGÅRDEN
GYMNASTIKSALEN
SKOLANS
MATSAL

kl. 11.00

En unik sångbaserad trio, byggd på deras stämsång,
instrument och genrebredd.

kl. 14.00

Aino Trosell har varit bosatt på många platser,
men Malung var platsen för uppväxten, och
i Göteborg har hon också haft sin bas i ett par
omgångar. Yrkesmässigt har hon jobbat som
socialsekreterare och svetsare innan hon blev
författare på heltid.
Flera av hennes romaner har en självbiografisk
grund, men deckare och dramatik finns också
med bland det som givits ut. Några titlar är
Hjärtblad, Den gränslösa kärlekshistorien, och
Tvångströjan.
Senast i raden av böcker är Helmers vals från
2016, där det självbiografiska åter slår igenom
och vi får följa hennes fars livshistoria.

Gruppen Ella´s bjuder på skönsång influerad från jazz, pop och soul!

GYMNASTIKSALEN

kl. 11.00 - 17.00

Foto: Sara Swartz

Elevutställningar utanför matsalen/biblioteket
Pyssel för barn

Konst från Västkusten

I årets utställning får vi möta 5 konstnärer med anknytning
till västkusten.
Anna Hovi Froio

Anna Hovi Froio är född 1950 i Helsingfors, Finland. Sedan 1967 har
hon bott och studerat i bl. a. Stockholm, Göteborg, London och USA
men sedan 2009 bor hon i Halmstad.
Hon har examen från Göteborgs Folkhögskola med inriktning färg
och form och examen i arkitektur från Chalmers tekniska högskola.
Genom åren har hon haft vitt skilda intressen som oljemålning,
kopparslageri och konstfotografi. Numera är det måleri som gäller.
Anna arbetar gärna med starka färger, lager på lager, spännande
strukturer och ofta ansikten eller kroppar. Eller helt abstrakt. Hon
använder ett “hemligt” redskap för att få fram strukturen i sina
målningar. Hon har deltagit i ett stort antal utställningar i Sverige och
utomlands, den senaste på Halmstad Arena i samband med Monét till
Cezanne-evenemanget.

För barn blir det i år möjlighet till bokmärkespyssel. Gör ditt eget bokmärke,
klipp och klistra efter egna idéer. Kanske
vill du skriva en dikt på, eller rita ett roligt
ansikte, eller något annat?

GYMNASTIKSALEN

Facebook.com/AnnaHoviFroioArt Studio
Email: annahovi@hotmail.com
Hanna Skoglund

Lena Skoglund kommer från
Simlångsdalen och är en
levnadsglad allkonstnär.

Hanna Skoglund är 26 år och
bor i Simlångsdalen. Har utbildat sig på Fria målarskolan i
Halmstad och Nyckelviksskolan
i Stockholm.

Hon skapar i olika tekniker och
vänder o vrider, mixar o trixar
så föds det unika
Lena arbetar med keramik,
måleri, grafik, vävning och
yllebroderi med mera.
Livet är skapande!
Skapande är livet!

Monica Danielsson

GYMNASTIKSALEN

Lena Skoglund

Bokförsäljning

Vi säljer utgallrade böcker till ett billigt
pris.

Hanna är en allkonstnär som
arbetar i olika tekniker men
mestadels i akryl, keramik och
grafik.
“Jag älskar att sätta ihop färger,
att balansera dem tillsammans
och forma lera i mina händer.
Lusten att skapa i lera tar aldrig
slut “

Liselotte Ullberg

Sedan 1994 har Monica ägnat sig åt måleri
som hobby, men intresset för färg och form
har alltid funnits med i hennes tillvaro.
Hon har studerat bild på Löftadalens
folkhögskola där hon arbetade med akvarell, akryl, olja och även lera. Detta föjldes av
kurser för ett flertal olika konstnärer.
Akvarell är fascinerande tycker Monica “Man kan inte bestämma över akvarellen,
den lever sitt eget liv med vatten och
pigment”.
Senaste åren har hon mer kommit att arbeta
med akrylfärg och tavlor i stort format.
Hemsida: www.monicadanielsson.se
Facebook: Med mina ögon, Monica Danielsson bildkonstnär

BIBLIOTEKET

Medlemmarna i gruppen går alla på Gislaveds gymnasium och sjunger under
ledning av sångpedagog Maria Nordström. Namnet Ella´s är en hyllning till Ella
Fitzgerald. Gruppen har deltagit i flera evenemang både inom skolan och andra
konserter.

SKOLANS MATSAL

Författarbesök Aino Trosell

GYMNASTIKSALEN

Musik av sånggruppen Ella’s

Liselott Ullberg har vuxit upp i en konstnärsfamilj utanför
Stockholm men saknar formell konstutbildning. Hon bor
sedan 1991 i Halland. För tillfälle arbetar Liselott från sin
grafikverkstad i Halmstad men vill snarast flytta hem sin ateljé
till sin gamla fiskebutik i Harplinge.
Hon har deltagit i åtskilliga utställningar i bland annat Halmstad,
Vaxholm och Stockholm. Hon arbetar med mixad media,
objekt, akvarell, akryl, grafik mm.
Om sitt arbete skriver Liselott - “Här snackar vi känslor, fast
inuti kroppen, om du förstår vad jag menar!”.

GYMNASTIKSALEN

SKOLANS MATSAL

kl. 13.30

Utställning i källaren.

Kyrktornet har
öppet
kl 15.30 –
16.45

För mer info www.skynket.se
Här kan man se produkter såsom
brickor, bord, pallar, karottunderlägg, ostbrickor och julkort .

Passa också på att
gå upp i kyrktornet
och se utsikten
över Bredarydsbygden.

Smaka på korv med bröd
och kaffe med kaka i
församlingsvåningen

Det blir även spontanmusik på flygel och cello
medan utställningen pågår.

Kreativa hörnan

Skolslöjden genom
tiderna

Lokala amatörer visar sina
alster; tavlor, hantverk och
dylikt.

En utställning av alster
från sy och träslöjd från
förr till nu!

Irene Ek kommer till
församlingshemmet och
pratar om pralintillverkning

n Se maskiner som såg och stickhyvel i aktion.
n Visning av Pelles Verkstad med maskiner igång.
n Hantverkare och andra aktiviteter i alla husen.

Utställning av kulturlotteriets vinster

Kaffeservering i
Kärrastugan med
hembakt dopp!
Våffelservering pågår hela
dagen. Behållningen går till
Barnhemmet The Step
(Sophias barnhem).

n Rolf Petersson ateljén är öppen
n Bredarydsakademin har öppet hus

Möbelutställning av ELLEN ANDERSSON från Rönnhult

Kolmila i HAVRIDA

BERGADAL

Rönnhult - ett möbelvarumärke
med tillverkning i Smålands
skogar.
Ellen Andersson arbetar mest
i trä och gillar att lösa vardagsproblem och brinner för design.

Havrida byalag kolar traditionsenligt sin mila med öppet
hus på lördag 6:e maj
kl. 9-16, samt på söndag
kl. 11-15.
På lördagen kommer det
förutom
milan
även
framställas ryssolja.
På söndagen kommer det
kokas rödfärg samt brännas tjära.
Havrida ligger 2 km utanför
Bredaryd mot Lanna. Följ
skyltning från Lannavägen.

Rönnhults sortiment innehåller
bl a vägghängda sängbord där
man smidigt kan städa utan att
slå i benen; bakbord med låga
sarger som gör att man kommer över kanten med kavelns
handtag och kan därmed nyttja
hela skivan till baket.

Håkan Karlsson visar
kvarnen för intresserade

kl. 18.00

Servering av kaffe
och kolbullar

Penseldraget

Konsert med ANDREAS WEISE

Utställning som visar vad som gjorts / görs på stickkaféet
och porslinsmålningen.

Välkommen in!

Andreas är uppvuxen på
Lidingö utanför Stockholm
där han tidigt inspirerades
av storheter som Frank
Sinatra, Stevie Wonder och
Sammy Davis Jr.

PENSELDRAGET

Andreas Weise, med pianist,
sjunger örhängen ur sin
repertoar. Han är välkänd
inom musikal och olika
underhållningsprogram.
Han blev mer känd genom
att han deltog i bl. a. TV4:s
Idol 2010, Let’s Dance, Så
skall det låta och Körslaget.

Inga Hartvigsson visar
måleri
Ateljé Penseldraget
Telefon 070-686 16 53
TIL

LG

KulTuren -

KulTuren utgår från Församlingshemmet
varje hel och halvtimma från 11.00 till 17.00.
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Församlingshemmet
Biblioteket
Missionskyrkan
Penseldraget
Hembygdsparken
Bergadal
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Församlingshemmet
Biblioteket
Missionskyrkan
Penseldraget
Hembygdsparken
Bergadal
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Svenska Kyrkan och Bredaryds Kulturförening bjuder Dig på
en trevlig och bekväm färd så att Du kan ta del av allt vad
Kulturdagen har att bjuda på. Trevlig tur!
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SVENSKA KYRKAN

MISSIONSKYRKAN

GNOSJÖ GOSPEL

Kerstin Edvinsson - måleri

Ett äkta afrikanskt tyg/skynke är
inpressat och skapar mönster och
färg i brickan. Tygerna köps på
marknaden i Tanzania, skickas till
Sverige där Inger Edén och Margareta Brandt klipper till ett tygstycke
för varje bricka. Det formpressas
sedan tillsammans med björkfanér
och ett lager plast.
Överskottet av försäljningen går till
Nkinga sjukhus i Tanzania.

HEMBYGDSPARKEN

SKYNKET

En grupp som kallar sig
“Skynket” ställer ut och
säljer brickor.

HAVRIDA

PINGSTKYRKAN
KYRKAN
FÖRSAMLINGSHEMMET

kl. 16.00
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Kulturdagen i Bredaryd

arrangeras av Bredaryds Kulturförening i samarbete
med Biblioteket, Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen, Missionsförsamlingen, Näringsliv i LannaBredaryd, Pingstkyrkan, PRO, Finnvedens Rotaryklubb,
Bredaryds Skola och Svenska Kyrkan.

Det är vi som arbetat med Kulturdagen:

Katarina Landin (ordförande), Roland Johnsson, Göran
Hägg, Helena Persson, Heléne Barkman, Petra Sköld,
Joel Catoni, Gunnel Hägg Karlsson, Elisabeth Johansson,
Thomas Sköld, Lars-Evert Jonsson, Johanna Nilsson,
Dan Petersson, Ingrid Fälth, Ingvar Pettersson och
Jackie Lynd-Johansson.

AL

A-torp Automatsvarvning
Avantic Design
Baby Björn
Belas
BHV Verktyg
Breda Affärsutveckling

Formteknik
Hair & Nu
Hammarplast Medical AB
Hägg Snickeri
ICA Nära
Industrilogik

Quick-Set
Smålänningens Marknad
Steelo AB
Talent Plastics
Tibnor
Värnamo Kommun

Bredaryds Möbelaffär
Bredaryds Plåtslageri
Bredaryds Radio-TV Dialect
Byggtjänst
Capex
C.J. Andersson

Jobmeal
Johans Bygg
Kenwi
Laserkraft
Lela
LIMAC Formplast

Zinkteknik

DX Plastic
Elajo
Ett Litet Hus
Ewes AB
Finmekanik
Foga

Maro
Mo-El
Nordea
Nya Restaurang Bambu
Oriva
Plastprint

