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 som Växer 

fram utifrån  

deltagarnas 

egna Visioner

www.lindesberg.se/vinterspar



Vinterspår startades 2008 på initiativ  
av Lindesbergs konstförening och har 

samlat mer än hundra deltagare varje år. 

Intresset har inte avtagit. Varje år hör  
nya deltagare av sig och vill vara med,  

platser tillkommer och byts ut. 

Vinterspår är en arena öppen för alla att 
delta i. Den här arenan saknar tak och 

väggar, men är ändå en mötesplats för 
det oväntade. En mötesplats för reflek-

tion och upplevelser - men också en 
plats för utbyten och samtal. 

Vinterspår är en av kommunens största 
arrangemang! I år är du besökare, nästa 

år kanske du också deltar. 

Varmt välkommen! 

Gunilla Dovsten,  
Lindesbergs kultur- och fritidsförvaltning

Vinterspårhelgen har öppet 

Lördag - söndag 11.00–17.00

Alla som deltar i Vinterspår visar ett alster  
eller smakprov på vad som kommer att  

visas eller upplevas under Vinterspår 2012.

Vernissage lördag 21 januari  
i Lindesbergs bibliotek,  

Konstrummet.

Kungsgatan 37,  Tel 0581-811 40

Försmaksutställningen  
pågår t.o.m. 5 februari 

Öppet mån–tor 10.00–19.00

fre 10.00–17.00, lör 10.00–14.00

Välkommen  
- till vår kommuns största kulturevenemang!

Försmak aV  
Vinterspår 

– en egen utställning värd att besöka
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löa Bygdegård

1. Jens thureson 
porten till arctic

Utställningen fokuserar på Arctic, 
ett område som speglar hälsan 
på vår planet. 

syftet med utställningen är att 
uppmärksamma de utmaningar 
som klimatförändringarna och 
den globala uppvärmningen gör.

Kontakt 070-540 84 34

0581-148 64 / www.fotojens.se

2. roland lager och  
lillemor israelsson

Fantasifigurerna, roland och Ilio

Keramik, smycken, slöjd, grafik.

Kontakt 0580-300 22

www.fantasifigurerna.se

3. ingrid Bengtsson,  
åsa isaksson

Form o Färg

prova på att måla akvarell med 
Ingrid. åsa tovar tunna tyger.

Kontakt  
Ingrid Bengtsson 070-583 20 52

åsa Isaksson 070-646 56 71

4. Bo andersen 

naturfoto

Bilder från skåne till Lappland.

Kontakt 070-646 56 71

5. tuula-maija pennanen

smycken i silverlera och glas.

Kontakt 076-231 65 28

6. maria gotthard Frimodig 

Att leva med färg.

Bilder målade i olja eller akvarell. 
Jag försöker i mitt måleri att finna 
motivet ut ur färgen, det blir en 
spännande resa för mig och jag 
hoppas även för betraktaren. 

Kontakt 0768-12 27 79 

7. lisa Carlson 

Måleri i olika tekniker. 

Jag kommer från Fellingsbro 
men bor sedan några år i Örebro 
och studerar nu heltid på Hjo 
Konstskola. 

Kontakt 0768- 02 02 95



8. Jonna Carlsson

Måleri i olika tekniker (främst olja, 
akryl) och viss skulptur. 

Löa-tjej som studerar fri konst på 
heltid i Hjo.

Kontakt 070- 949 42 11

9. mat i löa Bygdegård

Kolbullar och semlor med 
hetvägg serveras. 

Handikappanpassat

Kontakt åse Gustavsson  
073-504 13 69

www.bergslagen.com

annas kaFÉ:

Öppet lördag-söndag  kl 10-16 

10. mat

sopplunch, grillade mackor, 
smörgåsar, kakor, pajer mm. 

11. iris gustafsson 

Bild och skulptur.

Kontakt 070-635 28 29 

12. Crannóg

Löa/Grönbo-bandet spelar fin-
stämda låtar av keltiskt snitt.

Lördag kl 14.00

13. Birgit Carlstén  
fantiserar i ord och ton

Lördag kl 18.00 serverar vi en 
buffé och därefter kommer Birgit 
Carlstén (www.kraxmaskinen.se) 
att underhålla.

Entré och mat, 295:-, förbokas på 
Annas Café tel  0580-300 32 

 

Vasselhyttans  
Bygdegård

Utställningar, ting från förr

14. Vävalster från Vävstugan

15. rune andersson 

Bergslagsflaggan, en symbol för 
hela Bergslagen. 

16. ove ringvall, 

DVD-filmer om bygden

Vasselhyttan
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17. karl-axel sundström 

Djur och natur, fototavlor.

18. Bo källström 

”Furuhällboken”, forskning om 
hus och händelser.

19. evonne källström

Olja, ull och keramik.

20. Barbershopgruppen  
Fifty-Fifty

stämsång á cappella, barbershop 
och trad. manskör.

Lördag 4/2  kl 13.00 

   

21. mat i Vasselhyttans  
Bygdegård

paj med sallad, kaffeservering.

Kontakt Vasselhyttans Bygdegård 
Yvonne Jansson 070-842 26 77

stripa gruVstugan

22. Världens fik med “glokalt” 
program.

Vi verkar med våra händer för 
brinnande livet!

Maskor, öglor, stygn - prova på.

Utställning, verkstad.

Alf Mossberg, berättelser.

Christer ruteskog, sång och spel.

Arr. stripa Kultur och Utveckling, 
röda Korset Guldsmedshyttan,  
ABF Lindesberg.

Kontakt Inger Griberg  
070-523  55 41, www.stripa.se

 

23. med folket i fokus i stripa

Fotografier från stripa. Hjälp oss 
att identifiera personerna på 
bilderna och delge oss berättelser 
från den tiden.

Arr: Lindesbergs museum

www.lindesberg.se/Fritid_och_
Kultur/Lindesbergs-Museum

stripa
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hammarBaCkens  
skogskaFÉ

24. olika former av 
berättande vid älgsoppan

stefan helsing 

Foto naturbilder.

13.00 sebastian Flodenberg

 Visor, folkmusik och inte  
så lite blues.

13.40 my rådmark

Dramatisk poet som målar  
med själen.

kreativkonst@hotmail.com    
0709- 50 63 83

14.00 sara sporre

Motsatser och kontraster 
sagor och sägner.

15.00 taina luodelahti 

Tarinankertoja, storyteller. 

raudan synty Kalevalasta.                   
Järnets födelse ur Kalevala.

mat på hammarbackens 
skogskafé: 

Hemlagad älgsoppa och 
Bergslagssmörgås samt fika.

Kontakt Anna-Britta Forslund  
073-617 68 00 
www.hammarbacken.eu

hammarBaCkens galleri

Mellan sjö, skog, och forsens brus.

25. konstnärlighet vid  
gränssjön som ligger mitt  
emellan dikt och verklighet.

26. ewa Flodenberg  
f. isaksson

Oljemålningar, inre bilder av en 
yttre verklighet.

27. pia nordlund

Textil och smidessmycken.   
Jackor och kappor av kokt ull.

Kontakt  070 -330 51 10

28. mikael luth

Bilder.

Kontakt, sebastian Flodenberg 
073-433 65 99  
www.flodenberg.se

kaffe

hammarBaCken
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guldsmedshyttans 
kyrka 

29.  
utställningen utgår.

30. Barbershopgruppen  
Fifty-Fifty

Lördag  4/2  kl 11.00

stämsång á cappella, barbershop 
och trad. manskör.

Gratis entré

31. konsert med musik för 
orkester och orgel

Lördag 4/2 kl. 17.00

medv: Blå Bergens kammar-
stråkar, per svansbo, flöjt och 
Thomas Bernhardt, orgel.

Gratis entré

32. konsert tillaskören

söndag, 5/2 kl. 15.00

Gratis entré

kaffe

Kontakt Thomas Bernhardt  
070-542 10 70 
www.svenskakyrkan-guldsmeds 
hyttan.se

guldsmedshyttans  
iogt-lokal

33. Barbershopgruppen  
Fifty-Fifty

stämsång á cappella, barbershop 
och trad. manskör.

Lördag  4/2  kl 15.00           

kronohyttan  
F.d. stripa skola

34. rune olsson 

reboda-staken, sten och järn  
= Bergslagen.

Även honung pollen propolis.

Kontakt 073-041 56 93

35. Birgitta aronsson

Birgittas hantverk

Textila hantverk, lappteknik,  
stickning, vävning.

Kontakt 076-838 42 68

guldsmedshyttan
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36. Jonathan lindström - foto. 

37. Bengt risberg - målningar.

38. simon söder - olika ting.

39. hur mår dina fönster?

rådgivning och visning av  
fönsterhantverk - prova på att 
skära glas mm.

Fönsterhantverkare Håkan Wredh 
och reidar Hammarsten

Lördag  och söndag  kl 13.00

40. konsten att brygga  
öl i köket

Från korn till gyllene dryck. 
Lördag kl. 14.30

kaffe 

Kontakt  Anna-Lena  
070-647 01 81 

41. navet  - ”ett spår i själen” 
musikafton med Björn  
& marita eckerrot

Vispop – klassiskt – humor

sånger som berör – bilder och 
historier flätas samman till en 
dynamisk kväll där ingen går  
hem oberörd. 

Den här kvällen bjuder de på  
en trerätters blandning av visa, 
ord och bild kryddat med en 
glimt i ögat.

Lördag 4/2 kl. 19.00

pris 320 kr

Anmälan och betalning  
senast 20/1 till:

rune Andersson 0581-430 80

Mari Andersson-Jansson  
0581-430 80

Monika Axelsson 070-268 34 59

Vid anmälan, uppge ev matallergi

Hjärtligt välkomna  
hälsar stråssa By

stråssa
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ramsBergs kyrka

42. maj-Britt Jansson

Kyrkans textilier.

Kontakt 0581-66  01 21

Församlingsgården

43. erik & Christina lindström

Bilder, text och textil.

Foton, verser, e-böcker och  
sydda alster.

Kontakt 070-686 03 76

44. maria lagerman

psalmböcker 1695 - 2003 från 
svenska kyrkan och frikyrkor  
sen 1850-talet.

se, känn och förundras över 
den rika utgivningen av andliga 
sånger genom århundradena. 
Bildspel med historik.

Kontakt Maria Lagerman   
0702-40 64 09 
www.gammelbo.se

kaffeservering och varmkorv 

lilla galleriet i 
ramsyttan

45. göran hahne

Visar/säljer litografier, akvareller, 
vykort och konstalmanackor.

Konstnären medverkar under 
dagarna.

Kurrbodavägen 3

Kontakt Birgitta Asp-Ericsson 
0581-66 00 83

ramsBerg
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46. gusselbyrevyn ger: 
silverrevyn - Först som sist

En Jubileumsrevy (25:e sedan 
nystarten 1982) med blandning 
av sketcher, sång, musik mm som 
lockar till skratt.

GHF-lokalen

Entré 120 kr Förköp fr 1/12 2011

Godis och kaffe säljs före revyn 
samt i pausen.

Kontakt 070-643 91 38 ,  
070-570 37 59 el 0581-502 38

47. Vinterkonsert

Konsert för barn 6 - 9 år med  
kulturskolan Garnalias lärare.

Tjuvstart på Vinterspår fredag  
kl. 16.30 och 18.00

Fri entré

Kulturum, Lindeskolan 

Kontakt: Anna Johansson  
0702-81 26 34

48. andrea östman

Teckningar och kollage med idéer 
skapade av bilder från tidningar 
som är delar av slutbilden. I en 
del bilder döljs tidningsbilden 
och i de andra är tidningsbilden 
huvudsaken.

Klädbutiken iis skyltfönster.

Kontakt 073-310 16 20    
pinkcatgallery.weebly.com

49. thomas rydén

Målningar

Akvareller i stort format.

Galleri Haga, Hagavägen 16

Kontakt 070-547 27 45 
www.thomasryden.se

kaffe

gusselBy

lindesBerg
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50. konsert med linde 
Bergslags kammarkör

”Musik från 50- 60- 70-talet” under 
ledning av Björn Eckerrot.

söndag 5 feb kl. 16.00

Kristinakyrkan

Entré 100 kr. 

www.kammarkoren.se

aBF, smedJegatan 9:

51. Christa hirsch & rainer 
Quilitzsch

Island runt, en Fotoresa    

Island har alltid varit Christas 
dröm redan från barnsben.  
sommaren 2010 blev drömmen 
verklighet:  Vi åkte med husvagn 
Island runt.

Kontakt 0581-162 17,  
073-904 39 90 
www.rainerq@spray.se

slöjd utan tanke  
aldrig himlen når

52. ingegerd Jonsson

slöjd i fårskinn, vadmal mm.

Kontakt 076-802 54 35 
www.torphyttegard.se

53. Birgitta streith

Brukskeramik och smycken i 
stengods. Broderade väskor och 
pulsvärmare i vadmal och skinn.

Kontakt 070- 513 95 82 
www.keramik.streith.se

54. anita lindgren

Foto samt måleri.

Kontakt 070-608 64 60

55. Bärgslaget

spelar folkmusik vid några tillfäl-
len under Vinterspårhelgen.

Kontakt Gunnel sandberg  
0708-14 85 61
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Vinterspår Från norr till söder

norr 

löa 1 - 13

Vasselhyttan 14 - 21

stripa 22 - 23

Hammarbacken 24 -28

guldsmedshyttan 29 - 40

stråssa 41

ramsberg 42 - 44

ramshyttan 45

mitten 

gusselby 46

lindesberg 47 - 85

söder 

Vedevåg 86 - 87

frövi 88 - 90

fellingsbro 91 - 98





lindesBergs BiBliotek

56. elisabet Jansson,  
madeleine lindqvist 

Farmors syskrin.

En liten utställning om vad  
farmors syskrin kunde innehålla.

Kontakt 073-045 60 51

57. linde Bergslags  
släktforskarförening

släkt-, folkliv och bygdeforskning 
om vår bygd och dess invånare i 
svunnen tid.

Lisbeth Axelsson 070-593 53 47  
www.lindeforskare.se 

58. Walter paavonen

Oljemålningar i annorlunda      
format, 070-570 37 18.

58.2 rebecca Blixt och rosalie  
Johnsson 

Bilder som är tagna ur fantasins 
värld och gjorda med ett skarpt 
öga.

Försäljning av blyerts- och  
färgbilder.

Kontakt 073-814 54 46

59. Fredrik Claesson

Konstsmide  - Fredrik visar och 
säljer konstsmide, smycken och 
bruksföremål.

Kontakt 073- 772 56 75 
hem.passagen.se/klangsmide

60. margareta nordahl 

spår av ljus.

Bildspel ca 15 min varje 
halvtimme lördag 11.00-17.00

Bibliotekets sammanträdesrum

Kontakt 070-293 89 52 
www.bergslagshasten.info 

61. Jens råberg

En värld av is! - Fotoutställning 

Isen blir till vackra och märkliga 
formationer innan den återgår  
till vatten.

Bildspel på samma tema. 

söndag den 5/2 varje hel timma 
11.00-17.00 

Bibliotekets sammanträdesrum

Kontakt 073-848 06 72
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   CaFÉ kingsgården, 
kungsgatan 31

62. dyrbart

Gruppen Konstgjort.

elisabet Jansson - textil.  
www.textilainslag.wordpress.com

mona Qvist-stenbeck - bild.  
070-271 12 81

moa rudebert - keramik.  
070-566 35 60

kajsa Forsberg - textil. 
070-357 35 87 

kajsa karlsson - smycken.  
www.kajsassmycken.se

gunilla dovsten - keramik.  
www.gunilladovsten.se

63. angela stjernlejon 

Vinteridyll.

Oljemålningar naturdyrkan.

Kontakt 073-039 44 21 

Café Kingsgården har servering. 
www.cafekingsgarden.se

64. rummet mellan stjärnorna

performance.

Ord, musik, bilder, ljud – en 
föreställning i hemmiljö, en senti-
da salong i hjärtat av Lindesberg.

Medverkande: Arne Johnsson 
och Johan Wennman

skolgatan 1, Lindesberg, Kling-
bergska gården. Ingång från den 
stora porten mot skolgatan

Lördag 4/2 kl 19.00, 21.00, 23.00

Entré 100 kr.  
Förköp på Lindesbergs bibliotek, 
tel 0581-811 40 fr18 januari 2012

Kontakt 070-667 47 59

65. lindesbergs Fotoklubb

Linde by night. 
projicerade bilder.

Biofoajen Folketshus.

söndag  5/2
www.lindesbergsfotoklubb.se
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66. Fotograferna Carina  
remröd & micro letsch

En fotoutsällning av Micro 8 år 
och Carina 47 år. 

Fotograf Carina remröds studio 
Kungsgatan 23

Kontakt 070-637 33 66 
www.carinaremrod.se

67. Fotograf rolf karlsson 

pigmentprint/Digigraphier: rost, 
krom m.m., samt uppföljning på 
förra årets bildsvit Miljöer du kän-
ner - men kanske inte sett.

Ateljé Bildmakarna, Kungsg.32 

Kontakt 070-537 09 24,  
0581-155 00  
www.bildmakarna.com 

68. ladies of art

Visar målningar.

Vuxenskolan, Kungsgatan 28

Kontakt Ulla Örn, 070-375 61 11

lindesBergs kyrka

69. rosemarie eriksson och 
anna- liisa söderlund

Utställning. 

70. konsert tillaskören

Lördag, 5/2 kl. 15.00

Gratis entré

OBS!  Kristinakyrkan

lindesBergs  
Församlingshem

71. en sak måste ni lova  
mej - sälj inte mina dukar  
på auktion!
Utställning i vävstugan. 

En utställning om textillärare 
Britt Erbenius dukar, vävar, kläder, 
silver och keramik, i samarbete 
mellan Ulla-Britt strandberg och 
Eva Erbenius. 

Ansvarig Ulla- Britt strandberg
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72. sören eriksson 

svarvade skålar och fat i både 
färskt och torrt material.

Varje föremål finns bara i ett 
exemplar. Vid formgivningen har 
jag att ta stor hänsyn till utgångs-
materialet textur och struktur.

Kontakt 070- 567 81 23 
www.svarvmaster.se

73. Birgitta eriksson

Tidlösa trådar.

Förvärva, förvalta, utveckla. 

Demonstration av knyppling 
och möjlighet att själv prova på 
söndag 13.00-15.00

Kontakt 070-336 61 69

kaffe

74. rainer hickisch

Bild im raum 
Installation med bild och ljud.

spruthuset, rådhustorget

Kontakt 070-739 86 38

75. amelie Boson och  
rainer hickisch

skulpturala bilder.

Kungsgatan 16

Kontakt 0734-12 83 23

tellandska gården  
(fd Lindesbergs museum)

76. eva Verngren

skaparglädje i akrylfärg,  
sand och spackel.

Jag målar tavlor i akrylfärg och 
jobbar mycket med struktur  
med hjälp av bl a sand, spackel, 
metallspån och silkespapper. 

Jag kommer att demonstrera och 
berätta om de olika teknikerna 
jag använder.

Kontakt 070-433 23 19

77. 2 x nettelbladt

Bilder mm av mor och son,  
Kerstin och Björn nettelbladt.

Kontakt 073-037 10 84 (Kerstin)  
www.nettelart.com  
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78. åsa Falk

En enda röra.

skulptur måleri smycken.

Kontakt 070-630 96 21

www.8776.infoom.se

79. den rööa tråden

släkten ställer ut.

Kontakt Jeanette rapp  
073-461 23 15 
Jimmy Johnsson 070-518 37 91

80. adriana Jerlström-maj 

Målningar från  
rum och natur.

Kontakt 070-210 69 59

81. klanger från medeltid  
och renässans

svartälvens pijpare och Borduner 
presenterar tongångar av bl.a 
praetorius, susato, de Visee  
samt en och annan anonym 
kompositör. 

rubinska gården Kungsgatan 2

pris 50 kr 
OBs endast en föreställning  
Lördagen den 4/2 kl.19.00  
Max 30 platser.

Förköp på biblioteket

Efter framträdandet tillfälle till 
mingel med förfriskningar.

Kontakt Curt Lindmark  
070-678 88 18

sörlunda

82. kajsa Forsberg 

Vem är då du? 
Bilder i textil och på papper  
och även lite annat textilt.

Kontakt 070-357 35 87

83. Birgitta Berg 

Keramik. 

Kontakt 0704-57 09 76 
www.bidesign.se

84. ann Björk

Akvarell.

Kontakt 070-590 57 74
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85. agneta lerjefelt

Målande bildlärare från Hud-
dinge - och gammal kompis och 
kollega till Kajsa Forsberg.

 GrÖn GrÖnArE GrÖnAsT

Oljemålningar i litet format,  
på syrafri kartong - landskap, 
stilleben mm.

Kontakt 070-741 24 91

kaffe

VedeVågs teater

86. natthäxorna, utställning

Lokalfilmer i Biokällaren och  
Bygdeforskarnas utgåvor.

Kontakt Hans s Eriksson  
070-547 88 46

87. konsert skillingtryck  
och en och annan visa

Thomas Lundkvist och  
Gunilla Dovsten. 

söndag kl. 11.00  

Entré 50 kr

Kontakt Thomas 070-517 96 10 
Gunilla 070-203 01 40

 

88. uwe pagel

Min själ tänker i färg - Målningar.

Ibland berättar mina tavlor en  
historia, ibland klagar de an, 
ställer frågor, ger mina känslor 
symboler och färger. Min själ 
tänker i färg och genom att måla 
försöker jag att förstå den.

Frövifors

Kontakt 070-604 86 23 (Jens)

Caféet samt Muséets utställningar 
är öppna.

VedeVåg

FröVi

V
In

T
E

r
s

p
å

r
 s

ö
d
e
r



FröViskolan

89. Frövigruppen

Zandra Bååth
Akrylmålningar.

Kontakt 0730-24 21 61

rune Jansson
Knivar och träslöjd.

Kontakt 070-593 08 33

per alvbrant
Keramik.

Kontakt 070-535 81 57

mariann liljegren
Akvarell- och akrylmålningar,  
smycken i polystyren och silver.

Kontakt 076-833 09 41

lotta Fahlén
papper & pensel.

Kontakt 070-281 80 30

gun Carlsson   
Akvareller. 

Kontakt 070-357 93 97

erik Zaunschirm 
& göran lindgren
Göran och Erik spelar elektro- 
akustisk bakgrundsjazz på gitarr då 
och då under utställningsdagarna.

Kontakt 070- 674 31 41

Britt-mari Zaunschirm
Djur med skruv i akvarell  
och blandteknik.

Kontakt 070-516 80 64

ulla rudfjell
porslin och smycken.

Britt-mari Zaunschirm
Målarverkstad, där alla som vill 
kan vara med och måla, klistra och 
skapa fritt en gemensam tavla.

plats: Fröviskolans matsal

Kontakt 070-516  80 64

Vega andresson
Lappteknik.

lena Wiborg
Akvarell, decupage.

Kontakt 070-292 39 56
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90. näsby församlings  
vävstuga

prova på att väva både på vanlig 
vävstol och vår handvävstol.

Lördag och söndag  
kl.11.00 –17.00

Centralvägen 90

 

kaffe 

91. magasinet, sverkesta gård

Från hand- till robotmjölkning.

Vi visar hur mjölkandet har 
utvecklats över tiden.

Kom och se hur robotmjölk- 
ning fungerar. Klappa en kalv,  
går också för sig.

Visning av la´gårn kl 13.00  
båda dagarna.

Förtäring: Vi serverar soppa 
med hembakat bröd, kaffe,  
kalvost med grädde o sylt.

Kontakt Tina Morling  
070-282 18 12  
www.sverkestagard.se

92. gårdsbutiken Balsta

Ann-sofie Ahlgren

Försäljning av bl.a. lammskinn, 
konsthantverk och lokalproduc-
erade livsmedel.

Kontakt 070-447 60 63  
www.fellingsbro.eu/balstabutik

93. Balsta bygdegård 

Anders Forsell / Anna Viborg

Duo diptych.

En sammanlänkad fotoutställning 
där bilderna ger oss en berättelse 
i form och budskap.

Musikunderhållning. 

Kontakt 070–720 74 90,   
070–662 11 66  
www.andersforsell.se 
www.viborgsfoto.se

FellingsBro
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94. Fellingsbro kyrka 

Ljuset är på väg.

En ljussatt musikupplevelse  
med konst.

Lördag 4/2 kl. 18.00

Medverkande:  
Fellingsbro Gospel under ledning 
av stefan Ljungberg.

Konstnär:  
Anne-Marie Källbom-Löthgren

95. mejeriet

Utställning nina rönnegård, raija 
Evelin Hellwig, Magnus pettson, 
Goydo schamböck m.fl.

Kontakt 070- 487 56 99  
Goydo schamböck

96. polonäser och  
väggadanser

synnerligast för melodiens skull.

Allehanda allmogemusik på 
nyckelharpa, laud och enradigt 
dragspel med Håkan Bengtsson 
och Thomas Lundkvist.

Olofsborg, Bergsvägen 45

Lördag kl. 13.00

pris 50 kr

Kontakt Thomas Lundkvist  
070-517 96 10

97. Fellingbro hembygds- och 
fornminnesförening 

Min kamera och  
människor jag mött.

En samlingsutställning med 
svarvita bilder tagna av sven-Olof 
Axelsson i Fellingsbro.

Under många år har han rest  
runt, mött och dokumenterat 
människor i olika miljöer.

Olofsborg, Bergsvägen 45

Kontakt Gunborg Lejon 
073-021 40 42 

kaffe 

98. stationshuset

samlingsutställning med måleri 
och skulptur från när och fjärran.

Kontakt 0707-28 24 02  
Josefina Berg

kaffe  med överraskningar V
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5-årsJuBileum 
För Vinterspår
Det började med en idé på ett konstföreningsmöte. 
Visionen var ett antal arenor där spännande saker 
skulle ske. Dans kunde möta måleri, musik kanske 
möta litteratur. Möjligheterna kändes oändliga. Att 
det skulle vara på vintern var en självklarhet.
- Vi är bra på musik och litteratur i den här kom-
munen. Men vi vet att det finns så mycket mer, 
sades det då.

Fem år senare vet vi att vi hade rätt.

några röster om Vinterspår

-…vår kommuns Vasalopp fast i konst.

 Anders Ceder, kommunalråd inför Vinterspår 2011 

-Det är ju ett sätt att visa upp hela bygden. Helt 
suveränt.  

Vinterspårdeltagare 2011

-Det är ett väldigt bra format. Och här fick man en 
lagom smakbit, inte för lite och inte för mycket. 

Besökare om Vinterspår efter besök hos Stefan Jansson 
2011

-Det är något sagolikt och befriande med kollektiva 
ansträngningar. 

Anders Brännström om Vinterspår 2008

 

-Väldigt trevlig satsning det här. Jag var med även 
förra året och kommer säkert tillbaka igen. 

Utflyttad kommunbo som återkommer

Följ flaggorna till Vinterspår



FörSmak av 
vinterSpår
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Försmak av Vinterspår är en egen 
utställning värd att besöka. 

Alla som deltar i Vinterspår visar 
ett alster eller smakprov på vad som 

kommer att visas eller upplevas 
under Vinterspår 2012. 

Vernissage lördag 21 januari 
i Lindebergs bibliotek, 

Konstrummet.
Kungsgatan 37,  Tel 0581-811 40

Försmaksutställningen 

pågår t.o.m. 5 februari 

Öppet mån–tor 10.00–19.00

fre 10.00–17.00, lör 10.00–14.00

Vinterspårhelgen har öppet 
lör-sön 11.00–17.00


