SÖNDAG 5 maj 2019
kl. 11.00-17.00

kl. 11.30

Musik med Spiggen och Stefan Liljeqvist

Invigningstal av Tilde Aune

BYGDEGÅRDEN

kl. 11.00

Tilde Aune (f.1998) bor i Värnamo
med sin familj.

Man brukar ju säga att det
inte längre finns några original.
Men då har man fel, här har
Ni två!

År 2017 startade hon upp en bokblogg vid namn Boksyster som nu
har över 1000 följare.
Hon spenderar mer än gärna sin
tid i böckernas fantastiska värld.
Förutom sin kärlek för litteraturen,
har hon ett brinnande intresse för
funktionshinderpolitik.
Hon har bland annat medverkat i
”Nyhetsmorgon” och föreläst om
sitt liv med en lindrig funktionsnedsättning.

Vi presenterar här Reftelebygdens stoltheter:
Stefan Liljekvist, Väcklinge
och Peter “Spiggen”
Johansson, Vä.
Blott deras uppenbarelse
väcker nyfikenhet och glädje.
Lägg till detta en suverän
förmåga att i ord och toner
förmedla såväl gamla som
nya anekdoter och vis-skatter.

kl. 11.45 - 14.30

Filmvisning för barn
i Bygdegården

Henrik Teleman
I telefonen finns hela människan

De är svetsare, lärare, eller fotbollsspelare. De har
barn. De har gått i skolan. De har varit förälskade.
Minst av allt vill de vara flyktingar. Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika
sorters erfarenheter och olika begåvningar har
sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem?

SKOLGÅRDEN

BYGDEGÅRDEN

BYGDEGÅRDEN

Varmt välkomna till den 27:e
Bredaryds Kulturdag

kl. 12.45
Kortege

Kortege med entusiastfordon från
skolgården till Hembygdsparken.

Under ett års tid har projektets initiativtagare
Henrik Teleman samlat in bilder från smarta
telefoner, och intervjuat deras ägare. I bilderna
och berättelserna, finns hela människan. Där
finns all längtan och alla drömmar. Längtan och
drömmar vi alla delar.

Författarbesök av
Kristina Appelqvist
Kristina Appelqvist är deckarförfattare
med böcker som utspelar sig på Wästgöta
universitet, oftast med kvinnor i huvudrollen
och med någon form av mord kopplat till
universitetsvärlden. Det är spännande
läsning för den som gillar deckare.
2018 utkom boken Den fjärde pakten och i
januari 2019 utkom boken När lögnen blir
sanning: om händelserna efter Macchiariniaffären skriven tillsammans med Harriet
Wallberg.

BIBLIOTEKET

Författarbesöket ordnas av biblioteket.
Pyssel för barnen, samt
försäljning av utgallrade
böcker.

kl. 11.00 - 17.00

GYMNASTIKSALEN

GYMNASTIKSALEN

Monica & Christer Hiljemark, Anderstorp

Heba al Addad, Gislaved

Både Monica och Christer har i hela sitt liv arbetat med bild och skapande i olika former. Monica
är inspirerad av människor och natur och vill med sina bilder väcka känslor hos åskådaren. Även
Christer inspireras av naturen. Han arbetar abstrakt med verk som kan innehålla en underton av
vemod och stillhet. Båda har deltagit i många målerikurser och har ett antal utställningar bakom sig.
Idag arbetar de med olika material och tekniker som olja, akvarell, tempera, textil, men även
skulpturala verk och tillsammans driver de sin ateljé i Anderstorp.

Heba, född i Damaskus,
Syrien 1981, flyttade till
Sverige för fem år sedan
och ser konst som sitt
kall. Hon använder kollage
med papper, tyg och
färg för att skapa sina
tavlor och jobbar gärna
med detaljer och symboler. Skillnaden mellan
Syrien och Sverige har
gjort stort intryck och
speciellt den svenska
naturen har inspirerat
henne till nya uttryck.
Hon har tidigare ställt ut
på universitetet i
Damaskus.

Camilla Carlsson, Fryele

Ludvig Ödman och Anastasia Polubotko

Camilla har under sina skapandeperioder
ägnat sig mestadels åt keramik.
Hon arbetar som bildlärare men har gått
ner i tid för att ägna mer tid åt det egna
skapandet där måleriet får ta mycket
plats.
Camilla har en lång rad utbildningar
bakom sig och medverkat på många
utställningar både lokalt men även i New
York på Agora Galleri.

Ludvig Ödman och Anastasia Polubotko bor och arbetar i Långö söder
om Nydala. De är utbildade vid bland annat HDK-Steneby. Deras arbete
grundar sig i bearbetning av metall, men tar ofta olika vägar i form av
pappersmassa, jord eller pinnar.
http://www.ludvigodman.com

”För mig är måleriet fysiskt, tankemässigt
och framförallt andlighet. Det sistnämnda
är ett måste om det ska bli den speciella
stämningen i målningen som jag strävar
efter. Rummet har alltid fascinerat mig
eftersom det handlar om så många olika
stämningar i olika rum.”

SKOLANS MATSAL

Musik med Maja Claesson
och Axel Svedberg

GYMNASTIKSALEN

kl. 14.00

GYMNASTIKSALEN

kl. 13.30

Foto: Anna-Lena Ahlström

SKOLANS MATSAL

Henrik Teleman är känd för att ha startat och lett
Virserums Konsthall under femton år.

n

Se bränning av biokol med Annika Stacke -

Rolf Johansson visar gjutna fat

”Indianerna i Amazonas skapade för över
1000 år sedan en extremt bördig jord med
hjälp av träkol. Nu börjar moderna forskare snegla på terrapretatekniken som ett
sätt att lösa vår tids koldioxidutsläpp och
klimatproblem.”

n

Visning av bokbinderiutrustning och
bokbindning. Ragne Johansson, Värnamo
visar bokbindning mellan 13-15.

n

Sågen och stickhyveln är igång under dagen.

n

Visning av ”Pelles Verkstad”.

n

Kerstin Petterson
säljer hantverk av
egen tillverkning.

Kaffeservering i Kärrastugan
med hembakt dopp!

Saga Lodén

Emigration till Amerika

Saga, född 2005, har alltid gillat att
måla men det är bara på senare
tid som hon gör det “seriöst”. Saga
skriver "Mitt första porträtt gjorde
jag i sexan, jag tror att det var då jag
först insåg att jag faktiskt var bra på
att måla." Hon målar gärna med
akvarellfärger men har provat även
på färgpennor, tusch och akryl.

Se bilder och dokument om
emigrationen till Amerika, hembygdsforskning på lokal nivå
och hur dokumentation kan
göras tillgänglig för många!

Leif Gustafson, Värnamo fotoklubb

Ställer ut flygfoton över Bredaryd.

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

HEMBYGDSPARKEN

Entusiastfordon

kl. 16.00

Elin Anvegård

Konsert Pingstkyrkan

PINGSTKYRKAN

n

Utställning av bröllopskläder från 1900-talet.

FÖRSAMLINGSHEMMET

n

Välkomna till Bredaryd 2035!

Elin Anvegård, från Bredaryd har alltid
älskat att måla och teckna. Hon målar
främst i akvarell och akryl. Hennes bilder
är från hennes gymnasietid där hon läste
estetiska programmet Bild och form.

Country & western-sångerskan,
Emilia Lindberg och band

Tillsammans har unga och äldre konstruktörer bidragit
till att skapa en framtidsbild för Bredaryd 2035 i LEGO.
Tillsammans bygger vi ett hållbart samhälle för alla
människor, för miljön och för nästa generation.
Välkommen att ta del av
konstruktörernas ideér
för framtidens Bredaryd.
I Construction Zone finns även
möjlighet att köra radiostyrda
entreprenadmaskiner och låta
kreativiteten flöda i LEGO bygghörnan.

MISSIONSKYRKAN

HEMBYGDSPARKEN
FÖRSAMLINGSHEMMET

kl. 13.00 - 15.00

kl. 11.00-15.00 Representanter från Värnamo kommun kommer
att vara på plats att prata om Bredaryd 2035.

Smaka på korv med bröd
och kaffe med kaka i
församlingsvåningen

Günter Schmidt

Sång & musik från musikalen ”Kristina från Duvemåla”
Medverkande: Pastoratskören
Sångsolister: Mikaela Brorsson (Kristina)
Tobias Kandenäs: (Karl-Oskar och Robert)
Accordiondragspel: Mikael Brorsson

Alster från höst- och vårkurser i porslinsmålning
och stickcafe

LG

ISL

AV
E

D

TIL
LS
KIL
LIN
GA

RY
D

KulTuren -

TIL

HEM

BYG
DS

PAR
K

EN

PEN
C
BYG ILDRAG
DEG
E
ÅRD T i
EN
SMÅ

ND

AV
Ä

GE

N

ÅLANDS

STENAR

LING

KYR
KA

SHE

N

MM

ET

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,
Gunnel Hägg Karlsson, Elisabeth Johansson,
Thomas Sköld, Johanna Nilsson, Dan Petersson,
Ingrid Fälth, Berit Fransson, Simon Manfredsson
och Jackie Lynd-Johansson.
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Församlingshemmet
Biblioteket / Skolan
Missionskyrkan
Penseldraget
Hembygdsparken
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XX.00
XX.02
XX.04
XX.05
XX.08

XX.30
XX.32
XX.34
XX.35
XX.38

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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Församlingshemmet
Biblioteket / Skolan
Missionskyrkan
Penseldraget
Hembygdsparken
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KulTuren utgår från Församlingshemmet
varje hel och halvtimma från 11.00 till 17.00.
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SVENSKA KYRKAN

Konsert ”Kristinas tro genom livet”

gratis
busstur
hela
dagen

Åsenskolans åttondeklassare har
gjort collage med tema djur.

Günter Schmidt är till yrket stålgravör. Han
gick en kvällskurs i silversmide och blev
sedan kursledare i drygt 10 år. Nu har han
silversmide som en hobby under vintern.

PENSELDRAGET

kl. 18.00
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A-torp Automatsvarvning
Avantic Design
Baby Björn
Belas
BHV Verktyg
Bredaryds Möbelaffär

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

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

Johans Bygg
Kenwi
Laserkraft
Lela
LIMAC Formplast
Maro

Elajo
Ett Litet Hus
Ewes AB
Finmekanik
Foga
Formteknik

Mo-El
Nordea
Nya Restaurang Bambu
Oriva
Plastprint
Quick-Set

Smålänningens Marknad
Steelo AB
Talent Plastics
Tibnor
Värnamo Kommun
Zinkteknik

I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

