Vecka 42 om slöjd och hållbarhet
med fokus på FNs globala mål för hållbar utveckling
PROGRAM
Hållbart för hemmet - DIY med kniv och YXA

Sofi Karlsson aka Slöjdare Karlsson håller workshop med kniv och yxa. Tälj en smörkniv, stekspade
eller en knopp. Kostnad 300kr/pp max 12 pers.

Lördag 10 oktober
kl. 9.30-13.00 på plats i
Kulturhuset tio14 Falun,anmälan:
www.sv.se/dalarna eller falun@sv.se

Min hållbara slöjd

Hela veckan
www.olm.se/slojdhaller
@slojdhaller på Instagram

Trädet

Tisdag 13 oktober
på Upplandsmuseets gård samt
www.upplandsmuseet.se/hemslojd/
slojd-haller/
Tisdag 13 - söndag 18 oktober
www.regiongavleborg.se/slojdhaller

Visa din hållbara slöjd på instagram: #minhållbaraslöjd #slöjdhåller #slojdhaller #sloydsustainability
#agenda2030
En slöjdad reflektion med barn och ungas tankar och idéer om naturresurser, hållbarhet och
konsumtion

Testa att fixa

Sex slöjdiga förslag på lagningar och underhåll, med inspiration från Digitalt Museum.

Kreativ broderiåterbruk

Datum se webbsidan
www.slojdivastmanland.se

Lappa och laga

Onsdag 14 oktober
Föranmälan till www.sv.se/dalarna
eller falun@sv.se Tel. 023-222 46

Slöjd håller D.I.Y

Hela veckan på plats i Kulturhuset
tio14, Falun

Omskaparna - ett kreativt skolprojekt om hållbarhet

Torsdag 15 oktober klockan 16.00-17.00
För slöjdlärare www.olm.se/slojdhaller

Vildhjärta - Livet på en pinne

Digital föreläsning om hållbart slöjdande med Maria Westerberg.

Fredag 16 oktober öppet hela dagen
www.regionvarmland.se/slojdhaller

Hållbart kök

Hela veckan

Följ oss även på FB och instagram @slojdhaller

OBS! Med reservation för ändringar pga
omständigheter, se respektive regions
hemsida

Workshop med Anna Wengdin, mästarslöjdare, Sala slöjd- och hantverksförening. Anna visar kreativa
sätt att brodera på olika typer av återbrukade bottenmaterial t ex jeans, skinnjackor, grova rockar och
fina bomullsskjortor.
Malhål på tröjan, trasiga jeans, hål på armbågar eller hälar, vi fixar det tillsammans! Kom med dina
trasiga plagg. Kursledare- Kattis Karlsson Hofvander, kostnad100kr/pp max 12pers

Vår miniutställning Slöjd håller visar på enkla och hållbara sätt att minska ditt avtryck i konsumtionssamhället. Här finns exempel på olika saker att göra själv, lappa och laga, sy nytt av gammalt, tälja
och använda återbruk.
Digital föreläsning och workshop om hållbarhet och kreativt skapande

Dalarnas hemslöjdsbutiker i Falun, Rättvik, Mora, Dala-Floda och Nås visas ett utrval av butikernas
produkter

Välkomna!

En temavecka om slöjd och hållbarhet av hemslöjdskonsulenter i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands,
Uppsala och Örebro regioner

