
Som alltid har Bredaryds Kulturdag 
ett mycket gediget och varierat 
program att erbjuda. Utbudet 
omfattar bl.a utmanande konst, 
vackra konshantverk,  författarbesök 
och gamla hönsraser.
Musiken är som alltid en integrerad 
del av dagen och det är extra roligt 
att i år kunna bjuda på en härlig 
blandning av lokala musikanter 
och välkända artister.
Litteratur har en given plats på 
Kulturdagen och författarbesöket 
ger alla ett tillfälle att lyssna på 
och fråga ut en verksam författare. 
Missa inte detta!
Kom ihåg, allting är gratis!

Varmt välkomna till den 21:a 
Bredaryds Kulturdag

kl. 11.00-18.00
SÖNDAG  5 Maj  2013



Kulturdagen i Bredaryd 
arrangeras av Bredaryds Kuturförening i samarbete med 
Biblioteket, Bredaryds  Gammeldansförening, Bygdegårds-
föreningen, Hembygdsföreningen, Missionsförsamlingen, 
Näringsliv i Lanna-Bredaryd, Pingstkyrkan, PRO, Finn-
vedens Rotaryklubb, Bredaryds Skola och Svenska Kyrkan.

SPORTHALLEN

11.00
Ukuleleuktetten underhåller
Ukuleleuktetten beskriver sig som bandet som bjuder på sig själva och 
därmed sprider glädje med sång och musik. De spelar allt från visor till 
schlager, gammalt och nytt i en salig blandning.

11.30 
Invigningstal av Lars Alkner
Lars Alkner, känd som chefredaktör för Värnamo Nyheter.

11.45
Utdelning av Bredaryds Kulturstipendium

KONSTUTSTÄLLNING

11.00

Annefrid Sjöman
Annefrid Sjöman är illustratör, grafisk formgivare och konstnär. Under 
flera år var hennes ambitioner att bli konstnär på heltid, ödet och lusten 
ville annorlunda. Idag jobbar Annefrid både som kreatör och pedagog. 
Hennes motiv befinner sig ofta i gränslandet mellan konst och illustration. 
Hon är nyfiken på nya tekniker och nya förhållningssätt till det hon 
skapar. I konsten är allt möjligt och den tanken leder henne och hennes 
konstnärskap framåt! 



Det är vi som arbetat med Kulturdagen:
Katarina Landin (ordförande), Roland Johnsson, Göran 
Hägg, Helena Persson, Camilla Rinaldo-Miller, Kjell 
Henriksson, Heléne Barkman, Petra Sköld, Joel Catoni, 
Marianne Andersson, Börje Fransson, Gunnel Hägg Karlsson, 
Elisabeth Johansson, Göran Josefsson, Ingvar Pettersson, 
Thomas Sköld och Jackie Lynd-Johansson.

Eva Olsson skriver  - 
 “Mina arbeten kan ses som reflektioner över vardagliga bestyr och 
sociala företeelser, där jag återskapar bekanta situationer för att 
framkalla nya insikter”.
Videoverk som kommer att visas -  
The Labyrinth

Jonas Nilsson & Eva Olsson visar videokonst
Jonas Nilsson skriver  -  
“Mina arbeten handlar ofta om frågeställningar kring livskvalitet, hur vi 
spenderar mer och mer tid och pengar på att bli framgångsrika och hur 
detta kan leda till ökad stress och nya sjukdomar.”

Videoverk som kommer att visas -
Just like any other morning
Me & Myself
Self-Muser

SPORTHALLEN



Automattråd 
Avantic Design
Baby Björn
Belas
BHV Verktyg
Breda Affärsutveckling

Bredaryds Bud- & Godstrafik
Bredaryds Möbelaffär
Bredaryds Plåtslageri
Bredaryds Radio-TV Dialect
Byggtjänst
Capex

Ronny Lingstam
Det är ingen konst att ha roligt, det 
är bara att sätta igång att måla och 
skultera. Syftet med mitt bild-skapande 
är också i första hand nöjet - och det 
inre kreativa behovet naturligtvis. Efter 
en lång yrkesbana inom illustration 
och grafisk formgivning, har jag under 
senare år fått mer tid för de egna, 
personliga projekten, såväl två- som 
tredimensionella. Papier-machén har 
blivit ett av favoritmaterialen; vackert, 
lätt, tillgängligt och gränslöst utveck-
lingsbart. Den ger också möjlighet att 
okomplicerat arbeta med de lite större 
åthävorna. Min konstnärliga inriktning 
lutar sig åt det klassiska - med lätt ironi.

Aldin Popaya
Det multikulturella Europa är bland det viktigaste för vidareutveckligen 
av nya konstnärliga generationer och konsten som helhet anser Aldin 
Popaya. För Aldin personligen har hans uppväxt, utbildning och 
utställingsverksamhet i Bosnien Hercegovina, Tjeckiska Republiken och 
nu även i Sverige, varit berikande. Han har deltagit i många utställningar 
i Europa och är idag även aktiv på det pedagogiska fältet.

SPORTHALLEN

Kommittén för Kulturdagen i Bredaryd tackar alla sina sponsorer:



C.J. Andersson
Dirak
DX Plastic
Elajo
Ett Litet Hus
Ewes Stålfjäder

Finmekanik
Foga
Formteknik
Frontwall
Hair & Nu
Hägg Snickeri

ICA Nära
Industrilogik
Jobmeal 
Johans Bygg
Kenwi
Laserkraft

P-O Andersson foto
Per-Olof skriver om sina fotografier -
“Mina bilder hämtar jag  från naturen, gärna med  surrealistiska 
undertoner - motiven finns där men ges en ny innebörd när allt 
ramas in och hängs upp mot vit vägg”

MajBritt Pehrsson
MajBritt har alltid tyckt om att teckna och måla.  Hennes tidiga intresse 
för färg och form såg hon som en gåva som skulle förvaltas. Det har hon 
gjort dels genom att ta vara på erfarenheter i livet och dels genom hårt 
arbete och kunskaper som kommit henne till del på Gerlesborgsskolan i 
Bohuslän.  
MajBritts bilder rymmer ett brett spektrum - poesi, dramatik, 
koncentration och lekfullhet samt en rik och härlig färgskala. 

SPORTHALLEN

Kommittén för Kulturdagen i Bredaryd tackar alla sina sponsorer:



Lela
LG Emballage 
LIMAC Formplast
MBM Nordic
Maro
Metab Metalltryckning
Mo-El

Kommittén för Kulturdagen i Bredaryd tackar alla sina sponsorer:

BIBLIOTEKET

13.30

Nordea
Nya Restaurang Bambu
Oriva
Plastprint
Quick-Set
Smålänningens Marknad
Svensk Stålinredning

13.30
Musik
Bredarydsmusikerna Hampus Nessvold, sång,  Axel Karlsson,  piano 
och Anders Bergman,  bas, framför egen musik med andras i en 
blandad kompott. 

14.00
Johan Teorin
Johan Theorin är författaren som debuterade 2007 med 
Skumtimmen, som senare följdes upp med böckerna Nattfåk och 
Blodläge i samma serie. 
Efter det kom Sankta Psyko 2011, och senast 2012 novellsamlingen På 
stort alvar. Öland är ett återkommande tema i böckerna. Johan Theorin 
har fått utmärkelserna Svenska deckarakademins pris (2008) och 
Glasnyckeln (2009).

I samband med besöket kommer även Ulfs bokhandel att sälja Johan 
Theorins böcker där man kan få köpa ett signerat exemplar.

 

Utställning Jannelunds förskola
Jannelunds förskola med Bullerbyn i spetsen ställer ut spännande alster 
på biblioteket. Temat är Skogen, men då allt är möjligt i barnens och 
fantasins värld så kan det även hända ett det dyker upp en robot eller 
något annat spännande bland alstren. Man har arbetat med hållbar 
utveckling och det som i våra ögon kan ses som skräp har man valt att 
återanvända.

Försäljning av utgallrade böcker
Vi säljer under dagen utgallrade böcker till ett billigt pris.

Foto: Privat

Swedbank
Talent Plastics
Tibnor
Värnamo Kommun
Zinkteknik



KulTuren - 
gratis 
busstur 
hela 
dagen Bredaryd

PINGSTKYRKAN

MISSIONSKYRKAN

SPORTHALLEN

BYGDEGÅRDEN

SMÅSKOLAN

SKOLAN
BIBLIOTEKET

KYRKAN

FÖRSAMLINGSHEMMET

RESTAURANG BAMBU

BREDARYDS WÄRDSHUS

GYMNASTIKSALEN
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LUNDAVÄGEN

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!

Församlingshemmet  XX.00
Biblioteket                     XX.02
Missionskyrkan              XX.04
Penseldraget                  XX.05
Sporthallen              XX.08
Hembygdsparken         XX.10
Bergadals Kvarn             XX.15

Församlingshemmet          XX.30
Biblioteket                              XX.32
Missionskyrkan                      XX.34
Penseldraget                          XX.35
Sporthallen              XX.38
Hembygdsparken    XX.40
Bergadals Kvarn                  XX.45

KulTuren utgår från Församlingshemmet 
varje hel och halvtimma från 11.00 till 17.00.



Årets nyhet - korv med bröd och kaffe med 
kaka i källaren

11.00 - 18.00 
Bergadals kvarn
är kulturminnesmärkt. På södra sidan av 
Lillån, ligger den f d kvarnen i Bergadal. 
Kvarnbyggnaden från 1868 är uppförd i 
timmer och har en faluröd locklistpanel. 
Kvarnmaskineriet finns kvar i byggnaden, 
likaså kvarnkammaren. 

Matilda Karlsson visar en utställning av 
sina tavlor gjorda i blandteknik.

15.00

BERGADALS KVARN

MISSIONSKYRKAN

15.00
Sven Jarl kåserar
Ämnet blir 
”Småland i våra hjärtan”. 
Sven är kantor i Smålandsstenar men på 
väg att bli pensionär. Han har alltid varit 
intresserad av historiska ting särskilt hur 
livet kunde dana sig för den ”vanliga” 
människan. Hur det var att leva som 
smålänning i helg och söcken.

11.00 - 18.00
Magnus Becker - fotoutställning
“En droppande kran, regndroppar som faller, studsar på marken. 
Ungefär så här är det kanske man i första hand tänker sig vattendroppar.
Jag har tagit ett steg längre, och försöker fånga ögonblicket droppen 
träffar en yta, eller när en droppe kolliderar med en annan.
Mixar man sedan detta med lite färgat ljus och karamellfärg, kan man 
få fram otroliga små vattenskulpturer. “



Kaffeservering i Kärrastugan

HEMBYGDSPARKEN
11.00 - 18.00
Tema Lantraser och smådjur
Per-Erik Åkermo ställer ut ovanliga hönsraser.

Tovaryds Zoo 
visar smådjur som lejonhuvad kanin med ungar,  hermelin med ungar 
och ett blå påfågelpar.

Värmländskt skogsfår med lamm.

Hästskjuts 
med fjordingar som dragare och Lars Larsson som kusk kör turer under 
dagen.

Hantverksutställning  
och försäljning  av alster som vävnader från Sunnerås Wäfvkammare, 
bollkuddar och stickat i olika former samt slöjd av blandteknik visas av 
Gunnel Pettersson och MarjaLiisa Borälv.
Birgitta Andersson gör glas-smycken och slöjd av ull och trä och 
Doris Johansson visar upp sitt hantverk med stickat och textil. 

Sågverket 
är i gång och husen är öppna för besök.

11.00 - 18.00
Utställning av elevarbeten

Bredaryds Trädgårdsförening
visar intressanta arrangemang av trädgårdsväxter gjorda av florist 
Lotta Nilsson.
Det visas också bildspel med vackra trädgårdsbilder samt information 
om Trädgårdsföreningens aktiviteter.
Biblioteket  visar trädgårdslitteratur.

 

BREDARYDS SKOLA



16.00
PINGSTKYRKAN

11.00 - 18.00
Musikgudstjänst - Gallneby och Lundqvist
Gallneby & Lundquist är bandet som levererar full show från ruta ett. 
Deras repertoar består av kända och okända låtar från 60-talet fram till 
idag. Du kan ha sett dem i allt från mysiga små vardagsrum till fullställ 
på stora scener. Från scen vill vi bjuda på en musikalisk upplevelse men 
också få er delaktiga i musiken.

Konstutställning (Ingång Albanovägen)
Ulla Claesson Kärda. Akvareller
Kerstin Edvinsson Bredaryd. Oljemålningar
Kristina Johansson Värnamo. Akvareller

BYGDEGÅRDEN

GYMNASTIKSALEN
Konstfabriken bildades 2012 och består av sex verksamma konstnärer. 
Gruppens syfte är att inspirera varandra genom att träffas, måla 
tillsammans och åka ut på utställningar. Vårt mål är att organisera egna 
utställningar, anordna kurser i måleri samt utvecklas konstnärligt.
Gruppen består av: Micael Almqvist (Gislaved): Mihaj Banica (Anderstorp): 
Alexandra Bunde (Sjötofta): Inga Hartvigsson (Anderstorp): Caroline 
Örnstedt (Reftele): Anneli Skogefors (Värnamo) 

Bredaryds fritidsgård  
11.00 - 18.00
Ungdomar som vill hitta på någonting rolig -  kom och prova på 
våra fritidsgårdsaktiviteter så som pyssel, biljard, spel, playstation 
och kub mm.
Vi finns i Bygdegårdens källare. 
Hjärtligt välkomna!



Våffelservering pågår hela dagen.
Behållningen går till Barnhemmet The Step
(Sophias barnhem).

Ateljé Penseldraget   Telefon 070-686 16 53

11.00 - 18.00
Värnamo Fotoklubb
Värnamo fotoklubb visar fotografier av 
Ragnild Sjöholm, Alf Magnusson, Jörgen Lundahl, 
Lars-Olof  Smedenfors och Allan Rydahl.

Kom in och titta på stickat och virkat från stickkaféet + handmålat 
porslin från kvällskurserna. Dessutom visas en elevutställning av 
smycken i makrame och pärlor.

Välkommen in! 

FÖRSAMLINGSHEMMET

PENSELDRAGET

11.00 - 18.00
Utställningar
Barbro Svenningsson visar sina tavlor med främst naturmotiv 
i acryl på papper. 

Anita Finnhult har gått silver-
smedskurs i Värnamo och visar 
upp halsband och örhängen. 

Diane Ahnstedt syr lapptäcken 
i alla dess former och färger - 
överkast, dukar, bonader och 
konst jackor. Med sitt företag, 
hjälper hon även kviltare från 
hela Sverige att få ihop sina 
alster på sin longarm kvilting 
maskin. 
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SVENSKA KYRKAN

18.0018.00
Konsert med Elina Hultman

Elina Hultman (f.d. Fors) kommer med musiker och medverkar under 
temat: ”I tveksamhetens tid” – från visa till folkton med musik av bl. a. 
Sofia Karlsson och Lisa Ekdahl. 
Elina är frilansande sångerska sedan 1999. Hennes uppdrag är av 
blandad art, allt från privata konserter på mindre scener, till radio- och 
tv-framträdanden, där bland annat solistuppdrag för Kungligheter och 
Sveriges Riksdag finns på hennes meritlista. 
Elina berör alltid sina åhörare och har efter många års arbete som 
solist i olika sammanhang etablerat sig i Sveriges musikliv.
Medverkande är Elina Hultman - sång och piano, Mats B Ohlsson - 
piano, Peter Teglund - bas och Johan Hultman - trummor

15.30 - 17.00
Guidning i kyrktornet
Kom upp i kyrktornet och se 
ut över Bredaryd. Guidening 
av Gert Barkman

 

11.00 - 18.00
Rolf Pettersson
har ateljén öppen för besök.

Bredarydsakademin
”Bredarydsakademin” har verkat 
tillsammans under flera decennier 
och har visat sina verk i såväl sam-
lings- som separatutställningar.

Konstnärerna är: 
Bo Blomén, Anderstorp
Berit Fransson, Bredaryd
Gunvie Frejdh, Värnamo
Kennet Lidén, Värnamo
Stina Lymalm, Rydaholm 
Rolf Petersson, Bredaryd
Asta Sandahl, Värnamo
Britt-Marie Sällberg, Bor
Birgit Träff, Smålandstenar

 

GAMLA SKOLAN


