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BILAGA SKAPARFESTIVALEN

LÖRDAG 10 MARS
KL 10 - 17

Gotlands folkhögskola Hemse

Foto Carl Dahlstedt

Föreläser;
Sluta dissa dina idéer

WORKSHOPS MODEVISNING
FÖRELÄSNINGAR

SKAPARNAS MARKNAD
U T S T Ä L L A R E FIKA
TRÄFFA SOPHJÄLTEN

POOR
COUTURE

Hela programmet hittar du här!
Skaparfestival Gotland

Skaparfestivalen

sv.se/avdelningar/sv-gotland/skaparfestivalen

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA ÅLDRAR DÄR SKAPANDE, KREATIVITET OCH HÅLLBARHET STÅR I FOKUS

Entré 100:- upp till 15 år fri entré. Gratis parkering på området.
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BILAGA SKAPARFESTIVALEN

Välkommen till

Skaparfestivalen
Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och Gotlands folkhögskola
arrangerar för femte året i rad en Skaparfestival. En dag fylld med inspirerande
föreläsningar, workshops, marknad och mycket mer. Allt för att uppmärksamma och visa
hur återbruk och hållbarhet spelar roll för vår miljö. Vi välkomnar dig till en fantastisk
dag och i programmet som du håller i din hand hittar du all information du behöver veta
om Skaparfestivalen 2018. Välkommen.
Projektledare Josefin Ringbom
skaparfestival@gmail.com / 0735 003514
sv.se/avdelningar/sv-gotland/skaparfestivalen

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Vi är en lärande organisation där alla fritt
och frivilligt kan gå kurser. För oss är det
viktigt att kombinera det lustfyllda med
det tänkvärda ämnet. Ju fler som går våra
kurser inom hållbarhet, når en insikt och vill
ändra beteende, desto närmare kommer vi
de globala hållbarhetsmålen 2030.
Skaparfestivalen är ett bra exempel på hur
det lustfyllda och den innersta kärnan i ämnet blir en bra kombination. Där sker den
ultimata utväxlingen och det tror vi är en
framgångsfaktor.
Vi är stolta över att efter varje lärtillfälle bidragit till hållbarheten i stort. Kraften ligger
i att många tar små steg i taget och verkligen har förståelse och vilja till förändring.

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
REGION GOTLAND
På folkhögskolan jobbar vi hela tiden med
hållbarhet och miljötänket. I köket jobbar
vi med krav-, ekologiska, närproducerade
och svenska råvaror så långt det är möjligt
och vi komposterar matresterna som sedan
används i våra planteringar. I parkmiljö och
trädgård tar vi vara på giftfria frukter och
nötter.

RÖDA KORSET
På Gotland är vi mest kända för vårt återbruk av textilt överskott, vi får in mellan
250-300 ton textil varje år, av dessa säljs
merparten i våra secondhandbutiker. Vi jobbar mycket med att medvetandegöra det vi
gör för både medarbetar och kunder. Det är
ett av många skäl till att vi är med och arrangerar Skaparfestivalen.

Vi återanvänder material som gamla lakan
till städmaterial och våra skapande linjer
jobbar med återbruk som ett inslag i kursplanen. Våra medarbetare har arbetskläder i
ekologisk bomull. Både deltagare och anställda sopsorterar via vår miljöstation. Vi
sparar vatten och dricker Krav- och Fairtradekaffe och vi städar våra internat med
biologiska rengöringsmedel.

Att uppmärksamma vikten av ett hållbart
samhälle är en del i vårt ansvar och att visa
att vi människor kan göra skillnad genom
att i vår vardag tänka till. Med små medel
kan alla vara med och påverka vårt samhälle att bli mer miljövänligt och hållbart.

Att vara en del i Skaparfestivalen ser vi som
en självklar del i vårt arbete och en viktig
uppgift i vårt ansvar att lyfta hållbarhetsfrågor på Gotland.

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef Röda Korset Gotland

Mimmi Gibson
Kommunikatör Region Gotland

Vi tror på att i det lilla finns det stora.
Petra Rönnestig
Chef SV Gotland

RECYCLE DESIGN
-10 ÅR AV ÅTERBRUK
OCH FOLKBILDNING
Lärare på kursen Recycle Design - återbruk på Eskilstuna Folkhögskola
bjuder på en kronologisk exposé över hur världen utvecklats och förändrats i relation till återbruk och hållbarhet under åren som gått - och hur
utbildningen utvecklats och förändrats med den.
Med förankring i vardagen på skolan riktas blickar på vad som hänt både
lokalt och globalt
Eskilstuna folkhögskola
Klockan 11:00 - 11:45
i Gullinsalen
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Isabelle McAllister är en kreativ
idéspruta besatt av att förverkliga
sina drömmar.
Som 19-åring startade Isabelle sitt
första företag i Belgien och via utställningar i Tokyo, programledarjobb
i Sverige och utomlands, designuppdrag och föreläsningar är Isabelle
idag, nästan 20 år senare, en fullfjädrad inspiratör.
Vi känner kanske bäst igen henne
från TV-program som ”Fixa Rummet”,
”Sommartorpet” och ”Äntligen hemma”
och allt som oftast med en hammare
och färgpyts i näven.
Med personlighet och smittande engagemang tar Isabelle med lyssnarna på
en färgstark resa späckad med humor
och handfasta tips.
Klockan 12:30 - 13:30
och 15:30 - 16:30
i Gullinsalen

VI PRESENTERAR
ÅRETS FÖRELÄSARE
OBS! BEGRÄNSADE
PLATSER, VAR I TID.
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BILAGA SKAPARFESTIVALEN

PROGRAM

DETTA HÄNDER
I GULLINSALEN

WORKSHOPS

SKAPARFESTIVALEN LÖRDAG 10 MARS 2018 10:00-17:00

FÖRELÄSNING

Välkommen!

Sluta dissa dina idéer

Vi hälsar er
välkomna till
årets festival.

Isabelle McAllister
Tack & hej
Vi tackar för en fantastisk dag.
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FÖRELÄSNING

Recycle Design 10 år av återbruk och
folkbildning
Eskilstuna folkhögskola

		

SKRÄP-BOOKING
MED ERIKA ÅBERG

15:3016:30

14:0015:00

Samtal kring hållbarhet
Med representanter från
Studieförbundet Vuxenskolan.
Röda Korset
Gotlands folkhögskola
Region Gotland

Poor Couture
Gotlands folkdräkt /
Vision 2025.
Modevisning

Moderator Per-Olof Sahlberg

Hela dagen kan du besöka Skaparnas Marknad, besöka våra utställare och delta i alla workshops.
Hungrig och törstig? Ingen fara, det finns lunch och fika att köpa under hela Skaparfestivalen.

UTSTÄLLARE
Textil Gotland
Förening av textilt verksamma med
Gotlandsanknytning, textila produkter, lotteri.
Gotlands Vävare
Vävnader formgivna och tillverkade av
föreningens medlemmar.				
				
Gotlands läns Hemslöjdsförening
Slöjd och materialkunskap bidrar till ett
hållbarare samhälle.
Röda Korset
”MiniKupa” med försäljning av kläder med mera.
Information om Röda Korsets verksamheter
kommun.redcross.se/gotland/motesplatser
Studieförbundet Vuxenskolan
Kom och prata hantverk och skapande med oss.
Vill du starta en studiecirkel? Information om
SVs studiecirklar och kurser.
sv.se/gotland
Gotlands folkhögskola Hemse
Informerar om sina utbildningar.
gotland.fhsk.se

POOR COUTURE
GOTLANDS FOLKDRÄKT
VISION 2025
En hyllning till Redesign och skaparglädje
Deltagaraktiviteten startade i november 2017 då
deltagare fick uppgiften att skapa en alternativ
folkdräkt av återbrukad texti.
Idag visas dräkterna upp för
första gången och vi är
nyfikna på hur de gått
till väga.
Välkommen på
modevisning.

Klockan 14.00
i Gullinsalen

SKAPARNAS
MARKNAD
AC re:Make
Unika ting av återbrukat material, framförallt textil.
BarckaBo
Unika smycken i egen design.
barckabo.se
Eke levererar
STORT utbud från liten socken. Hantverk, hemslöjd
och produkter från Eke socken.
ekelantgard.se / ronningsgotland.se mfl.
Elfrida Nilsdotter Ahlby
Textilkonstnär och brodös
EMJO Collaboration
Gotland, nu även i färg.
emjocollaboration.com
Eva Johansson
Ullkransar och betongalster
Grajsimojsar
Garn, trikåtrasor och tillbehör
Finns på Facebook.
Gotlandssmycken
Silversmycken med gotländska stenar
gotlandssmycken.se
Hemse tyg o garn
Tyger, garn, mönster och blandat material till
diverse handarbeten
tygogarn.se
Ingemo Jarl Wickström
Knappar, dragkedjor, tyger, ull och annat textilt
material.
Josefin Ringbom
Konst utan gränser.
jringbom.com
Källingknuten
Gotländskt hantverk i olika stilar och material.
Finns på Facebook
Liten Fossing / Marre
Hantverk som en form av träning för oss med
särskilda behov.
gotour.se / funkibator.se
Majas Gotlandssockor
Strumpor i ull och bomull. Ullgarn från egna lamm.
Hantverk i ull och skinn.
gotlandssockor.se
Maggan Johnsson
Målar små miniatyrer av naturen, stående på
litet staffli. Kylskåpsmagneter och även större
målningar.

Samtal kring hållbarhet. Hur hållbar är verksamheten. Hur arbetar er organisation och vad händer i
ert hållbarhetsarbete?
Medverkande
Petra Rönnestig: Studieförbundet Vuxenskolan
Göran Wahlqvist: Röda Korset
Mona Melin-Dubrehed: Gotlands folkhögskola Hemse
Isabel Enström: Region Gotland
Moderator Per-Olof Sahlberg: Gotlands folkhögskola

Siv Ödlund
Handarbete och produkter av helt eller delvis
återvunnet material.
Wictoria Prenell
Trump och de 40 mössorna. Att förvandla
maktlöshet till kreativitet via bortglömt garn.

Skapa fritt med restpapper från iVisby tryckeri
och tapetböcker från Färgboden Visby. Allt från
papperspärlor och girlanger till tredimensionella
skulpturer. Vik, sy, klipp och låt dig inspireras av
fantastiska Erika Åberg.
Erika har gemensamma genomgångar
kl. 11, 13 och 15.

Träffa Sophjälten Johan
Gå SKROTRUNDAN och bli en riktig
sophjälte du med. Eller varför inte göra
din egen sophjälte-mantel av
en gammal T-shirt.
Lär dig mer om sopsortering
på ett roligt sätt och ta med
dig hela familjen.
Passar stora som små.

ÅTERSKAPA AV SKINN
OCH LÄDER
med Eskilstuna Folkhögskola

Skapa nytt av kasserat skinn och läder på denna
workshop med lärare och deltagare från kursen
Recycle Design - återbruk på Eskilstuna folkhögskola.
Prova att tillverka olika modeller av börsar, necessärer, armband med mera av gamla skinnjackor och
möbelklädslar.
Ingen förkunskap krävs! Välkommen!

GÖR DIN EGEN
TYGKASSE!
Gör om gammalt till nytt.
Skapa din tygkasse av kläder
och andra återbrukade textilier.
Vi har mönster, symaskiner och
material.
Använd tygkassen nästa gång
du handlar istället för att köpa
en plastkasse.
Med workshopledare från
Vuxenskolan, Röda Korset
och Gotlands folkhögskola,
textillinjen

STRUMPSTOPPARVERKSTAD
Lär dig stoppa strumpor och andra trasiga
ullplagg! Stickade strumpor, vantar och tröjor
är alldeles för värdefulla för att kastas bort om
det blir hål i dem. Du kan enkelt göra en lagning som knappt syns. Eller om du hellre vill,
gör lagningen med avvikande färg så att det
blir en fin detalj på plagget.
Ta med ett trasigt plagg så får du hjälp att
laga det! Anso lär ut den teknik som hennes
farmor en gång lärde henne. Det kommer att
finnas stoppnålar och restgarner som du kan
använda.
Anso Norling, slöjd- och formkonsulent,
Gotlands Museum
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BILAGA SKAPARFESTIVALEN

Lördag 10 mars
kl 10:00-17:00
Gotlands folkhögskola
Hemse, Storgatan 11,
mitt emot kyrkan.

Entré 100:- upp till 15 år fri entré. Gratis parkering på området.

TACK

ETT STORT TACK TILL ALLA
SOM MEDVERKAT
FÖR ATT MÖJLIGGÖRA

HUVUDSPONSORER

Fruntimmerssamfundet
Stiftelsen Engelbrekts Barnavård & Husmodersskola
Kultur och
fritidsförvaltningen

SPONSORER BRONS

SPONSORER
SILVER

ÖVRIGA SPONSORER

HEMSE

HULTE
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www.hulte-eko.se

FÄRBODEN VISBY

HEMSE

TA MED PROGRAMMET TILL FESTIVALEN

Ta med dina
gamla kapsyler
och hjälp oss bygga
skaparfestivalens
logga
tillsammans.

