
PROGRAM  
8-10.15 Kurser: Konststoppning och ReMake
Medverkande: Kerstin Neumüller (Konststoppning) och  
Jennie Dahlén samt Karin Sterner (Remake)

10.00-17.00 Workshops: stationerna är öppna i respektive lokal

10.00 Gymnastiksalen
Invigning av festivalen 
Visning av nyproducerad utställning av Slöjd- och formkonsulenterna på 
Gotlands Museum.
Samtal om FÄRG
Medverkande: Frida Arnqvist Engström (moderator), Anso Norling 
(Gotlands Museum), Peter d’Agnan (CHAB), Pär Malmros (Tjärprojektet)

11.00 Gullinsalen 
Skräddaren som kombinerar hemslöjd med jeanskultur  
Föreläsning: Kerstin Neumüller (Second Sunrise) 

12.30 Gullinsalen 
Slow Fashion - Remake 
Föreläsning: Jennie Dahlén (Remake)

13.30 Gullinsalen 
Samtal om FÖRPACKNINGAR
Medverkande: Frida Arnqvist Engström (moderator), Frode Falkenhaug 
(Gotlands Museum), Alex Fridunger (Eskilstuna FHSK, RD), Alexandra 
Colbing (Länsstyrelsen)

14.30 Gullinsalen 
Presentation: Lisa Berg, Fenomenalen 
Samtal om Hållbar framtidstro - hur möter vi barnens frågor och  
funderingar kring framtiden? 
Medverkande: Lisa Berg och Erika Åberg (projektledare Skaparfestival)

15.00 Gullinsalen 
Samtal om EN HÅLLBAR VARDAG, Sophie Gripenberg (Röda Korset) 
Samtal om HÅLLBART MODE 
Medverkande: Frida Arnqvist Engström (moderator), Jennie Dahlén 
(Remake), Kerstin Neumüller (Second Sunrise), Jernvirke, BASTA Studios



FÄRG 
Färg som du kan göra själv - vad omger vi oss med 
för färger och vad kan vi göra själva? Hur förhåller vi 
oss hållbart till färg i inredning, i våra hus och på våra 
textilier? Med avstampet i tradition, byggnadsvård 
och lusten till färg bjuder vi in till en nyproducerad 
utställning av Slöjd- och formkonsulenterna på Got-
lands Museum, visning, workshop och samtal!  

Under dagen finns antikvarie Peter d’Agnan på plats 
visar en del av ett pågående högbarockt grisaillede-
korationsmåleri utöver det vanliga! 
Var: Gymnastiksalen 

WORKSHOP: Naturlig färgning med projekt- 
elever från Textillinjen 
Hållpunkter: kl 10 lägger vi ned textilierna i grytan, kl 
14.00 tar vi upp dem. Däremellan finns vi vid grytorna 
om ni vill titta och prata Naturlig färgning.  
Var: utomhus bakom gymnastiksalen

FÖRPACKNINGAR 
En stor del av det material vi varje dag hanterar och 
sorterar är förpackningar. Emballage till livsmedel, till 
olika produkter och till de mest vardagliga ting. Hur 
förpackar och förvarar vid lunchsmörgåsen eller fru-
kostmüslin i skåpet? Slöjd- och formkonsuenterna på 
Gotlands Museum bjuder in till utställningen ”Tunnor 
av trä”.
Var: utställning i gymnastiksalen, samtal i Gullinsalen 

WORKSHOP: Bivaxark, fruktpåsar, påse
Tillverka smarta förpackningar att använda igen och 
igen - bivaxark med mera!
Hålls av elever och lärare från Eskilstuna Fhsk, Recycle 
Design Återbruk (RD). 
Var: Allmänningen, sal 7



Barnen är framtiden och ofta är barnen omkring oss 
våra verkliga hållbarhetsproffs! Kom och ta del av Fe-
nomenalens Planetskötarskola som är öppen hela da-
gen, hör Fenomenalens verksamhetsledare Lisa Berg 
berätta om deras arbete utifrån de globala målen 
och lyssna på ett samtal om Hållbar framtidstro där 
Erika Åberg samtalar med Lisa Berg om hur vi möter 
barnens frågor och funderingar kring framtiden.

WORKSHOP: Planetskötarskola, Lisa Berg, 
Fenomenalen
Fenomenalen bjuder in till planetskötarskola för  
liten och stor. Utifrån de Globala målen får besökaren 
några utmaningar i skapandets, hållbarhetens och 
kreativitetens tecken. Besökaren får reflektera över 
en t-shirts livslängd, vad kan göras med en gammal 
t-shirt. Kan du knyta ett skosnöre med en arm? Du får 
också skapa en hälsning till någon du tycker om. 
Var: Allmänningen, sal 2

HÅLLBART MODE 
Att välja vad vi konsumerar för kläder, hur vi vårdar 
och värderar dem kan göra stor skillnad. Vad vet vi 
om våra kläder? Och hur kan vi vårda de kläder vi har, 
göra medvetna val när vi köper nytt, göra om själva 
och sätta ihop en hållbar garderob att trivas i?  

WORKSHOP: Gotlands vävare TAR TILL VARA  
Gotlands vävare har tagit till vara ett gammalt got-
ländsk koncept – Strandtäcket som tema för skapan-
deprocessen i vävningen.  
- Vårdcentralen Trasmattan 
Du få råd och hjälp att reparera brustna varptrådar och 
utslitna mattfransar på medtagna trasmattor. 
-  Handdukshörnet 
Vi visar exempel på att god kvalitet är hållbart och 
lönsamt. Du får pröva flera metoder att väva nya band 
till handduken.  
- Restvävning 
Ingenting får gå till spillo! Vi visar hur människor 
sedan urminnes tider använt den upprättstående 
varptyngda vävstolen. På Oppstaväven får du prova 
på att väva med skinnspill. 
- Naturen bjuder  
Prova på att fläta underlägg av material som finns 
gratis att ta till vara i naturen.
Var: Allmänningen, sal 4

BARN - OCH FAMILJEVERKSAMHET 



WORKSHOP: Ettar gammelt  
Välkommen till en workshop med Textil  
Gotland och Broderiakademin. 
Ta även del av Textil Gotlands och Broderia-
kademins inspirationsutställning kring grejer 
av återbrukat material och plagg med synlig 
lagning.
- Gör vackra halsband av gem och åter-
brukat tyg
- Visible mendig, snygga synliga lag-
ningar.  
Om du vill tar du med dig ett eget plagg att 
laga eller så använder du material på plats 
och lagar på.  
Var: Allmänningen, sal 3 

Några av inspiratörerna på Skaparfestivalen

Erika Åberg är projektledare för årets 
Skaparfestival. Hon är författaren, stickaren 
och kursledaren som brinner för folkbildning, 
hållbar vardag och slöjdens material, tekni-
ker och möjligheter. Erika är aktuell med sin 
senaste bok ”Sticka varmt och mönstrat”, 
flera spännande kurser både här hemma på 
Gotland, på fastlandet och utomlands. Under 
dagen finns Erika på plats och presenterar, 
dokumenterar och deltar. 

Trätjära på Gotland – tillverkning och  
metoder vid användning.
Byggnadsantikvarie Pär Malmros Svenska 
kyrkan Visby stift samtalar om det pågående 
projektet om trätjära som görs i samarbete 
med Gotlands Museum.
 



Jernvirke grundades hösten 2016 av gifta 
paret Olga & Martin Ridne. Med kvalitet och 
hållbarhet som utgångspunkt skapas väl-
gjorda kläder som ska hålla över tid och där 
alla delar av produktionen tas i beaktning. 
Inspirationen hittas i historien, från äventyrare 
och funktionsplagg från 1900-talets första 
hälft. Då naturmaterial var allt de hade och 
kvalitet och funktion var minst lika viktigt som 
plaggets utformning.

Kerstin Neumüller studerade skrädderi när 
hon träffade jeansnörden Douglas och bytte 
spår. Idag driver de jeansbutiken Second 
Sunrise i Stockholm tillsammans och utforskar 
vad det betyder att ha en egen butik, och 
vad som egentligen ryms i ett butikskoncept. 
Tillsammans skrev de boken ”En Handbok 
om Indigo” som kom ut på våren 2017 och 
nu är Kerstin aktuell med boken ”Lappat och 
lagat”, en praktisk bok för alla som är nyfikna 
på hur man kan förlänga livet på sin garderob.

Jennie Dahlén (fd Johansson) jobbar med 
Stockholms Stadsmissions egna modemärke 
Remake och är författare till boken Slow fa-
shion - din guide till smart och hållbart mode. 
Jennie har över 10 års erfarenhet av inköp 
och försäljning i modebranschen och brinner 
för hållbart mode. Hon har tidigare bland 
annat drivit Ekoguiden, gett ut ett fanzine och 
arrangerat stora klädbytarevents. 

Fenomenalen, Lisa Berg 
Välkomna till Fenomenalen – Science Center 
på Gotland, stället där du kan få uppleva en 
gnutta magi i vardagen. Vi utforskar naturve-
tenskap, teknik och matematik och hos oss 
är det tillåtet att hitta nya lösningar på gamla 
problem. I våra utställningar och i våra aktivi-
teter kan du aldrig göra fel. 



Frida Arnqvist Engström, Moderator
Journalist och författare. Driver sedan 2008 
bloggen Kurbits om samtida och framtida 
slöjd och hantverk. Hon föreläser sedan 2011 
om olika sätt att förändra världen med hän-
derna och ligger bakom boken Gerillaslöjd, 
garngraffiti DIY och den handgjorda revolutio-
nen och själva begreppet gerillaslöjd.

Peter d’Agnan är arkeolog och byggnads-
antikvarie samt sakkunnig avseende kulturvär-
den och driver företaget  CHAB Arkeologi & 
Byggnadsvård AB. Företaget grundades 1997 
och har sedan 2017 sin verksamhet på Hemse 
med måleri, glasmästeri, fönster, metall- och 
träverkstad samt en byggnadsvårdshandel. 
Peter har under lång tid haft traditionellt och 
framförallt dekorationsmåleri som specialise-
ring. Under dagen kommer Peter förutom att 
föra samtal om traditionell färg även visa ett 
dekorationsmåleri under arbete.

Sophie Gripenberg, svenska Röda Korsets 
uppdrag är att hindra och lindra mänskligt 
lidande och det ska göras på ett hållbart sätt. 
Möt Sophie Gripenberg som är organisatio-
nens hållbarhetsamordnare som kommer ge 
en inblick i dess Second Hand verksamhet. 
En verksamhet som både är ekologisk, social 
och ekonomisk hållbar. Det blir ett samtal om 
textilåtervinning, miljövinsten men också hur 
du kan ställa om din klädstil.

Alexandra Colbring är utbildad marinbiolog 
och har jobbat på Länsstyrelsen i Gotlands 
län med havs- och kustfrågor sedan maj 2018 
efter att ha utbildat sig och arbetat i England 
i 7 år. Hennes huvudansvar på Länsstyrelsen 
är att skydda värdefulla kust- och havsmiljöer 
runt Gotland genom att se över redan befintli-
ga skyddade områden samt bilda nya. 



BASTA är ett klädmärke vars koncept är 
uttrycksfullt mode i gotländsk ull, där hela 
produktionen sker på Gotland, från råvara till 
färdigt plagg. Bakom klädmärket står Astri 
Sorby Sandell, Paula Cederberg Ahlsten och 
Alena Törnberg, som tillsammans har en 
brokig bakgrund inom textilhantverk, konst, 
design, kommunikation och ekologiskt lant-
bruk. Tillsammans vill de lyfta den gotländska 
ullen och göra mode som når utanför Sveriges 
gränser.

kl. 11:30 och 14:30 
Folkhögskolans musikelever bjuder 
på musik!

Folkhögskolans musiklinje bjuder på kon-
sert i ljusgården innanför biblioteket:
Nyspirande sång- och instrumentalmusik 
som på skaparfestivalens teman knop-
pat fram under frostiga januaridagar. 
Tankar om snösmältning, vitt som går till 
grönt, svåra tider som brister ut i goda 
tider. 

Röda Korsets populära Second Hand 
Pop-Up! Här hittar du även fotolinjens 
fotoutställning. 

Besök också i Allmänningen:



Gotlands folkhögskola

Stort tack till:

I Biblioteket, Allmänningen, finns fika att köpa hela dagen.  

Matsalen har öppet för lunch 11:00 - 15:30

Fruntimmerssamfundet
Stiftelsen Engelbrekts Barnavård 
& Husmodersskola 
ICA Supermarket Hemse 
Länsstyrelsen

Detta evenemang dokumenteras med film och foto. Vi följer de regler som gäller för 
statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. 
Kontakta Erika Åberg, projektledare för Skaparfestivalen om du inte vill synas på bild offentligt: 
skaparfestivalen.gotland@sv.se

Träffa oss på Studieförbundet  
Vuxenskolan och prata kurser, hant-
verksgrupper, eldsjälar, föreningssamar-
beten och mycket mera. 
www.sv.se/gotland

Kom och prata utbildningar med oss på 
Gotlands folkhögkola
www.gotlandsfolkhogskola.se

Träffa Länsstyrelsen Gotland och 
prata om hållbarhet. 
www.lansstyrelsen.se/gotland

Arrangörer:

Gotlands folkhögskola


