
ART INSIDE OUT 
i Hylte kommun 2020.
Ett konstnärligt residens 
med tematiken: 
”Platsen mellan människor”



JANUARI

13 januari 
14:30–16:00 Julgransplund-
ring med underhållning av 
Lennart x 2 och Hjördis, på 
Malmagårdens Dagcentral

Arrangör: Malmagårdens Dagverksamhet 
i samarbete med NBV/väst

22 januari 
14:00 Musikunderhållning 
med Ulrika och Leif, på Dag-
verksamheten på Höstro 

Ulrika och Leif spelar och sjunger 
svenska visor och schlagers.
Arrangör: Kommunrehab 

25 januari 
14:00 Barnteater med Kevin 
Benn: Nasse hittar en stol, 
på Hyltebruks bibliotek

Nasse träffar på ett för honom helt 
okänt föremål som han försöker 
förstå. Hans vänner skrattar åt honom 
men Nasse säger: ”Jag är inte dum, 
det är bara det att jag har aldrig sett 
en stol förr” – något som den unga 
publiken känner väl igen! Bilderboks-
teater för barn mellan 3–5 år efter 
boken av Sven Nordqvist.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

25–26 januari 
11:00–16:00 Helgkurs i Lindy 
hop för nybörjare, i Unna-
ryds skolas gymnastiksal 

Lindy hop är en swingdans som 
uppstod i New York under 1920-talet. 
Inga förkunskaper krävs. Utrustning: 
Bekväma kläder samt lunch & vatten-
flaska. Ej ytterskor i gymnastiksalen. 
Avgift: 500 kr
Arrangör: Ylva och Fia 

26 januari 
14:00–16:00 Söndagscafé 
på Mötesplats Guldkanten, 
Hyltebruk 

Söndagscafé med Åke Andersson 
som sjunger och spelar dragspel.
Arrangör: Kommunrehab 

28 januari 
17:30–19:00 Start på bokcir-
keln ”Livet, döden och kärle-
ken”, på Hyltebruks bibliotek

Biblioterapeutisk bokcirkel med för-
djupade boksamtal och välmående i 
fokus. Anmälan och mer information: 
biblioteket@hylte.se
Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

FEBRUARI

3 februari 
14:30–16:00 Måndagscafé  
med underhållning av 
Bengt-Göte Bengtsson, på 
Malmagårdens Dagcentral

Arrangör: Malmagårdens Dagverksamhet 
samarbete med NBV/väst

5 februari 
14:00 Filmvisning med Bertil 
Holmén, på Dagverksam-
heten på Höstro 

Bertil Holmén visar filmer som han 
filmat runt om i bygden och på sina 
resor.
Arrangör: Kommunrehab

KULTUR- 
ALMANACKA
I detta häfte finner du aktivite-
ter och arrangemang som du 
kan uppleva i Hylte kommun 
mellan januari och april 2020.

Det råder ingen brist på upplevel-
ser i Hylte. Med den här guiden till 
roliga och spännande aktiviteter 
vill vi inspirera och tipsa om saker 
att hitta på i kommunen.

Eftersom alla aktiviteter inte kan 
vara med i häftet eller inte var 
planerade vid tryck finns vi även 
på Facebook och Instagram. Un-
der #kulturihylte hittar du oss på 
sociala medier där vi marknadsför 
händelser och kulturarrangemang 
i Hylte kommun. 

Tipsa oss – så delar vi! Vi gillar 
att sprida era arrangemang!
 
Nu kan du även få senaste infor-
mationen om alla aktiviteter via 
ett nyhetsbrev som skickas varje 
månad till din e-post. Anmäl dig 
via  hylte.se/kulturihylte.

Ansök om kulturstöd till dina 
projekt! 
 
Sista anmälningsdag för somma-
rens projekter är den  
15 mars 2020. Projekten eller 
arrangemangen ska då äga rum 
mellan maj och augusti 2020. 
Mer information och ansökan 
finns på www.hylte.se

25 januari kl 14:00 på Hyltesbruks 
bibliotek
Barnteater: Nasse hittar en stol



10 februari 
14:00 Bokcafé, på Hylte-
bruks bibliotek

Vi tipsar om våra favoritböcker och 
nya böcker som vi ser fram mot att 
läsa. Fri entré och fika. 
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

10 februari 
14:00 Musikunderhållning 
med Tommy Leijon, på 
Dagverksamheten Sjölunda 
Torup 

Tommy Leijon – en vistrubadur för al-
las öron – spelar och sjunger visor ur 
den svenska visskatten från 1920-ta-
let och framåt.
Arrangör: Kommunrehab

11 februari 
18:30 Föreläsning om 
Landeryds järnvägsstation 
till utställningen som visar 
foton av Bengt Spade, på 
Hyltebruks bibliotek  

Föredrag av teknikhistoriker och 
författare Bengt Spade om bakgrun-
den till hans fotografier och sin dåtida 
vistelse i Landeryd. Information om 
Landeryds järnvägsmuseum och pla-
nerna för framtiden, inklusive Tågda-
garna 2020.
Arrangör: Landeryds järnvägsmuseum 
och Hylte Kultur och bibliotek

12 februari 
19:00–21:30 Film-/berättar-
kväll, i Hörsalen vid Bibliote-
ket, Hyltebruk 

Vi visar äldre film och foton som 
du och andra kan berätta om och 
minnas.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

18 februari 
15:00 & 18:00 Cirkus  
Olympias hundar, på Hylte-
bruks bibliotek 

I ett lekfullt dressyrprogram på 
cirka 15 minuter får du möta Henrika 
Bengtsson, hennes assistent och cir-
kusens blandrashundar, dvärgspetsar 
och pudlar. Henrika berättar också 
om sitt cirkusliv och det blir även tid 
för publiken att kela med hundarna.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

19 februari 
13:00–15:00 Prova på teknik, 
på Digidelcenter Hylte

Kom och prova att programmera våra 
robotar Que och Bluebot eller dansa 
med Makeymakey om vi tillsammans 
lyckas fixa dansspelet. För alla åldrar.
Drop in.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

14:00 Musikunderhållning 
med Gun och Susanne, på 
Dagverksamheten på Höstro 

Arrangör: Kommunrehab

22 februari 
14:00 Barnteater: Det var 
det fräckaste, på Hyltebruks 
bibliotek

Den lille mullvaden tittar en dag upp 
ur sin håla för att se efter om solen 
hunnit upp. Då får han plötsligt en 
bajskorv på huvudet. Det var det 
fräckaste! Vem gör något sådant?
Familjeföreställning med Obanteatern 
för barn i åldern 3–6 år.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

23 februari 
14:00–16:00 Söndagscafé 
på Mötesplats Guldkanten, 
Hyltebruk 

Söndagscafé där Inga Oxelborn 
tillsammans med musiker står för 
underhållningen.
Arrangör: Kommunrehab

MARS

2 mars 
14:30–16:00 Måndagscafé 
med underhållning av  
Elvis4ever, på Malmagår-
dens Dagcentral

Arrangör: Malmagårdens Dagverksamhet 
samarbete med NBV/väst

11 februari kl 19:00 på 
Hyltesbruks bibliotek
Föreläsning av Lande-
ryds järnvägsmuseum

 22 februari kl 14:00 på 
Hyltesbruks bibliotek

Barnteater: Det var det 
fräckaste, efter barn-

boksklassikern av
Wolf Erlbruch

 NATUR FÖR SENIORER  FÖR BARN UTSTÄLLNING FILMFÖRLÄSNING 
BERÄTTANDE

TEATER 
DANS MUSIK



3 mars 
18:00 Författarbesök med 
Frida Skybäck, på Hylte-
bruks bibliotek

Frida berättar om hur hon uppnått 
sin dröm att bli utgiven författare, hur 
skrivprocessen ser ut, hur hon gör 
research, hur materialet hon hittar 
inspirerar berättelserna samt ger tips 
till er med konstnärliga drömmar.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

4 mars 
14:00 Musikunderhållning 
med Oa Larsson, på Dag-
verksamheten på Höstro 

Arrangör: Kommunrehab

6 mars 
19:00 Jazzkonsert med  
Emila Mårtensson, på Hylte-
bruks bibliotek 

Emilia Mårtensson är en svensk jazz-
sångerska och kompositör som är 
verksam i London. Musiken rör sig i 
jazz och pop med rötterna djupt rota-
de i den svenska folkmusiken. Utsedd 
till Vocalist of the Year 2016 på The 
Parliamentary Jazz Awards.
Arrangör: Hylte kultur och bibliotek, Musik 
Halland

9 mars 
14:00 Musikunderhållning 
med Gamla Favoriter, på 
Dagverksamheten Sjölunda 
Torup

Arrangör: Kommunrehab

18 mars 
14:00 Musikunderhållning 
med Lennartz med Hjördis, 
på Dagverksamheten på 
Höstro 

Arrangör: Kommunrehab

21 mars 
14:00 Trolleriföreställning av 
Trollkarlen Christabuu, på 
Hyltebruks bibliotek

Christabuu bjuder på en magisk  
trolleriföreställning som passar alla 
från fem år och uppåt. Han har trollat 
i snart 40 år och kom på andra plats i 
SM i barntrolleri både 2018 och 2019.
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

25 mars 
13:00–18:00 Digital Mässa 
– Digitalt för nytta och nöje, 
på Hyltebruks Digidelcenter

Arrangör: DigidelCenter Hylte

29 mars 
14:00–16:00 Söndagscafé 
på Mötesplats Guldkanten, 
Hyltebruk 

Bertil Holmén visar sin film från 
kungabesöken i vår kommun.
Arrangör: Kommunrehab

APRIL

6 april 
14:00 Bokcafé, på Hylte-
bruks bibliotek

Vi presenterar årets bok i Hela Hal-
land läser och tipsar om våra favo-
ritböcker och nya böcker som vi ser 
fram mot att läsa. Fri entré och fika. 
Arrangör: Hylte Kultur och bibliotek

14:30–16:00 Måndagscafé 
med underhållning av  
Tommy Leijon, på Malma-
gårdens Dagcentral

Arrangör: Malmagårdens Dagverksamhet 
samarbete med NBV/väst

6 mars kl 19:00 på Hyltesbruks bibliotek
Emilia Mårtensson har byggt ett välförtjänt rykte som en av de mest 
spännande unga vokalisterna på den brittiska jazzscenen. Hennes 
uttrycksfulla röst och personliga kompositioner är fast förankrade i 
folkloren av hennes hemland Sverige.

3 mars kl 18:00 
på Hyltesbruks 

bibliotek
Författarbesök av 

Frida Skybäck



17 april kl 19:00 Swingkonsert med 
Red Hot Mamas på Hyltesbruks 
bibliotek
Vill du uppleva något utöver det vanli-
ga? Låt denna sångtrio ta dig med till 
en svunnen tid hetare än någonsin! 
20-, 30- och 40-tals hits varvas med 
okända pärlor från samma period 
samt egenskrivet material. Allt i gam-
meldags stil.

9 april
17:00 Vernissage för Hylte 
konst- och hantverksrunda, 
på Forum Hyltebruk

Träff och gemensam utställning av 
alla konstnärer som uppstart för Hyl-
tes konstrunda. Kom och mingla med 
konstnärerna! Alla är välkomna!
Arrangör: Hylte konst- och hantverksrun-
da i samarbete med Hylte kommun

10–13 april
11:00–17:00 Hylte konst- och 
hantverksrunda 

Utställning av konstnärer och konst-
hantverkare i ateljéer och verkstäder i 
hela kommunen.
Arrangör: Hylte konst- och hantverksrun-
da i samarbete med Hylte kommun

15 april 
14:00 Musikunderhållning 
med Bengt-Åscar, på Dag-
verksamheten på Höstro 

Arrangör: Kommunrehab

17 april 
19:00 Swingkonsert med 
Red Hot Mamas, på Hylte-
bruks bibliotek 

Som tagna direkt från en rökig jazz-
klubb i 30-talets New Orleans framför 
Red Hot Mamas bluesig swing och 
oförglömliga melodier med förförisk 
stämsång till ackompanjemang av 
piano. Allt paketerat i en tidsenlig stil.
Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

20 april 
14:00 Musikunderhållning 
med Lisbeth Magnusson 
och Henrik Påhle, på Dag-
verksamheten på Höstro 

Sångduon Lisbeth och Henrik sjunger 
till dragspel och gitarr.
Arrangör: Kommunrehab

18:00 Författarbesök, Hela 
Halland Läser, Författare 
ännu hemlig!

Ledtrådar: Finland, Sverige, krigs-
barn, sorg. 
Arrangör: Hylte kultur och bibliotek

23 april 
16:00 Vårstädning på Linde-
kullen i Hyltebruk 

Vi ska räfsa löv, städa stugorna, byg-
ga majbrasan med mera. Vi bjuder på 
fika. Från 16:00. Anslut efterhand.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

26 april 
10:00–16:00 Tågsläpp 2020, 
på Landeryds järnvägsmu-
seum 

Öppet hus i järnvägsmuseet. Ut-
ställning av ång- och diesellok, 
rälsbussar, vagnar, spårmaskiner. 
Dressincykling, servering med gratis 
kaffe, fotoutställning, bokförsäljning, 
tipspromenad. www.landeryd.info
Ta gärna Krösatåget till Landeryd, 
kort promenad från stationen till järn-
vägsmuseet i lokstallet. Tågtider finns 
på www.hlt.se
Arrangör: Föreningen Landeryds Järn-
vägsmuseum

26 april 
14:00–16:00 Söndagscafé 
på Mötesplats Guldkanten, 
Hyltebruk 

Söndagscafé med underhållning av 
Kerstin Nilsson som spelar gitarr och 
sjunger.
Arrangör: Kommunrehab 

29 april 
14:00 Musikunderhållning 
med Goa Grabbar, på Dag-
verksamheten på Höstro 

Goa grabbar är tre glada pensionärer 
som tolkar Lasse Berghagen.
Arrangör: Kommunrehab

30 april 
20:00 Vårfirande, på Linde-
kullen, Hyltebruk 

Vi firar våren på Valborgsmässoafton. 
Vårtal, vårsånger, vårmelodier, brasa 
och fyrverkeri. 
Arrangör: Hylte hembygdsförening och 
Lions Hyltebruk

20:30 Traditionsenligt Val-
borgsfirande, i Knystapar-
ken, Rydöbruk

Vårtal, körsång, valborgsbrasa och 
fyrverkeri.
Arrangör: Rydöbruks Samhällsförening

 NATUR FÖR SENIORER  FÖR BARN UTSTÄLLNING FILMFÖRLÄSNING 
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Platsen mellan människor: 
konstnärsresidens i Hylte 
med Art Inside Out.

Under våren startar Art 
Inside Out’s konstnärsresi-
dens i Hylte, då kommer tre 
konstnärer bo och verka i 
kommunen. Det konstnär-
liga arbetet består av först 
research, sedan produktion 
och slutligen en publik pre-
sentation. Samtliga delta-
gare kommer arbeta med 
tematiken:  
”Platsen mellan människor” 

Det sägs att vi lever våra liv i 
filterbubblor och spegelsalar, att 
sanningen blivit något relativt och 
flyktigt, att den rent av kommit på 
glid. Och vi oroar oss över att den 
sanning vi fram tills nyss sett som 
tillgänglig för alla istället är dold, 
skymd och tillgänglig bara för ett 
fåtal. Att lögner sprids fortare än 
löpeld, får fäste och riskerar att 
omkullkasta våra samhällen så som 
vi känner dem.

Men har det inte alltid  
varit så?
Residenset Platsen mellan 
människor vill undersöka vad berät-
telser, lögner och skrönor betyder 
för en plats och människorna på 
platsen. Vilka samband, berörings-
punkter och motsatsförhållanden 
finns mellan äldre människors 
minnen, berättelser och folktro – så 
som visor, ordspråk, sagor, sägner, 
skrock, vidskepelser – och unga 
människors nya arenor för infor-
mationsdelning, ryktesspridning 
och social gemenskap? Hur formar 
berättelser, lögner och skrönor en 
plats?

Platsen – Hylte kommun
Alla platser har många berättelser. 
Lennart Hildingsson, journalist med 
stor lokalkännedom, och Nathalie 
Ruiz, scenkonstnär och konstnärlig 
ledare för Moving Torup i Hylte, 
kommer båda att finnas med under 
residenset för process- och konst-
närligt stöd.

Om Art Inside Out
Art Inside Out är en nomadisk insti-
tution för konstnärliga residens i alla 
konstformer och genrer. Konstnärer 
bjuds in att verka tillsammans med 
institutioner, medborgare och lokala 
aktörer med Halland som spelplats. 
Genom att arbeta i processer som 
är öppna och inte på förhand be-
stämda uppstår nya sammanhang 
där konsten skapar utrymme för nya 
perspektiv.

Art Inside Out drivs av Region Hal-
land tillsammans med Falkenbergs 
kommun, Halmstads kommun, Hylte 
kommun, Kungsbacka kommun 
Laholms kommun och Varbergs 
kommun.

Residensets tidsplan:

23 mars–4 april (research)

27 april–23 maj (produktion)

31 aug–6 sept (presentation)

Läs mer på artinsideout.se



Teknikhjälp på DigidelCenter i Hylte 
samt modern och inspirerande teknik 
att prova på. 
Under öppettiderna kan du till exempel få 
hjälp med din dator, surfplatta eller mobil 
(dock ej felsökning & lagning).  
Du kan också få hjälp och tips kring  
informationssökning, internet och digitala 
tjänster.

Öppettider för drop-in i Hylte
Måndagar   10:00–12:00
Onsdagar    16:00–19:00
Fredagar     14:00–16:00

Torsdagar jämna veckor kl 16–18 
på Unnaryds bibliotek

Torsdagar udda veckor kl 16–18 
på Torups bibliotek

Vi finns på facebook: /digidelcenterhylte
och på Fabriksgatan 1A, 314 31 Hyltebruk

Torups bibliotek 
Måndagar kl 10:00–11:00
10 feb, 9 mars, 20 april

Hyltebruks bibliotek 
Torsdagar kl 10:00–11:00
13 feb, 12 mars, 23 april

Unnaryds bibliotek 
Fredagar kl 10:00–11:00
14 feb, 13 mars, 24 april

Måndagar
18:30–20:00 MOVING TORUP 
i Torups bygdegård
Dansen, genvägen till lyckan! Ingen för-
kunskap behövs! Kom och känn dansens 
genomsyrande glädje! Prova på gratis! 
Måndagar även för barn från 4 år. 
www.movingtorup.com
Period 1: 17 feb–12 mars 
Period 2 : 23 mars–6 april 
Period 3:  4–28 maj

Tisdagar 
18:30–19:30 Fortsättningskurs i Lindy 
hop i Unnaryd Skolas gymnastiksal
Förkunskaper: Du har gått en nybörjarkurs i 
Lindy hop. Avgift: 500 kr
Anmälan: Ylva.RS@hotmail.com eller sms/
swish till Fia 0702787125

19:30–20:30 Socialdans Lindy hop 
i Unnaryd Skolas gymnastiksal
Tisdagsdans = Socialdans för alla som vill 
dansa Lindy hop. Lindy hop är en swingdans 
som uppstod i USA under 1920-talet. Här i 
Sverige har den även kallats för jitterbugg. 
4/2–14/4, paus 17/3. Gratis. Kontakt: 
Ylva.RS@hotmail.com

Torsdagar
18:30–20:00 MOVING TORUP 
i Torups bygdegård
Dansen, genvägen till lyckan! Ingen för-
kunskap behövs! Kom och känn dansens 
genomsyrande glädje! Prova på gratis! 
www.movingtorup.com
Period 1: 17 feb–12 mars 
Period 2 : 23 mars–6 april 
Period 3:  4–28 maj

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER



www.hyltekonstochhantverksrunda.se 

Konstnärer och hantverkare 
öppnar upp sina ateljéer, 
verkstäder och gallerier

Hylte Konst- & 
Hantverksrunda

Påskhelgen 11:00–17:00

Hylte Arts & Crafts Tour

Easter Weekend 

HYLTE KONST- OCH 
HANTVERKSRUNDA 
PÅSKHELGEN 2020
10–13 APRIL
Är du intresserad av att ställa ut eller att vara 
en del av rundan? Kontakta oss senast den 
20 januari 2020 på konst@hylte.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL ARRANGÖRERNA 

Hylte hembygdsförening/Hembygdskrets 
 bossebus213@hotmail.com
Hylte kultur och bibliotek 
 kultur@hylte.se
 bibliotek@hylte.se
Kinnareds hembygdsförening
 evy_brannarp@hotmail.com
Långaryds hembygdsförening 
 birgitta.holmen@langaryd.nu 
Moving Torup 
 nathalie@ruiz-artome.se

Omsorgskontoret 
 Christel.Johansson@hylte.se
  lise-lotte.jonsson@hylte.se
 gunilla.gerven@hylte.se
 Lena.Andersson@hylte.se
 Kristina.Svensson-Kamstedt@hylte.se 
 mona.adolfsson@hylte.se
Rydöbruks Samhällsförening 
   eva.e.bengtsson@telia.com 
Torups Samhällsförening/Hembygdsförening 
 b.torhall@telia.com

ANSVARIG UTGIVARE:
Ola Persson, 
Kulturutvecklare Hylte kommun 
 Ola.persson@hylte.se

Vill du vara med i nästa utgåva? 
Hör av dig! I april 2020 är det dags 
att lämna in all ny information till oss.

Konstnärer och hantverkare öppnar upp sina ateljéer, 
verkstäder och gallerier för visning 
och bjuder på spännande möten 
med rik kultur i en fantastisk miljö.

Påskhelgen fredag - måndag 

19–22 april 2019

Katalog över utställningar, konstnärer och hantverkare i Hylte kommun 

www.hyltekonstochhantverksrunda.se
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Halmstad

mot 
Falkenberg

mot 
Varberg

1    Rävlyan, Nyebro

2    Skattegårds Keramikverkstad 

3    Naturens underverk

4  Ateljé Tyreshill 

5 Ulla på Dammshult

6    Hylte konstnärsförening

7     Stig Jakobsson

8   Samlingsutställning

9     Ateljé Jussi Raatevaara 

10   Ateljé Nilsson 

11   Blommande fantasi

12 Maud Berglund

13   Yaberg Affären

14 Bäckhästen Café

15  Josy design

16 Ateljé evilojnen

17  Galleri Alebo

18   Bonadsmuseum

19 Galleri Solsidan

20 Prästgårdens Ateljé

21 Birch Valley Studio

22 Ateljé Lussgå

Mat i Hylte

A

mot 
Sunnaryd

café öppet 
19–22 april

kl 11-17
Ekologiskt 

mathantverk. 
Vedeldag stenugn. 

Glashus. 
www.backhasten.se

0371-63049

Café & BageriWe proudly present...

Hyltes konstnärer 
och hantverkare 

Det finns mycket att upp-
täcka bland Hyltes 
kulturaktörer: 
Gamla hantverkstraditioner, 
slöjd, pyssel, keramik, virkat 
och stickat, betongkonst, 
textilkonst, smycken, måleri 
i en mängd olika tekniker, 
former och material... 
De flesta av konstnärerna 
och hantverkarna är verk-
samma året om och tar gärna 
emot besök. 
Ring och bestäm träff med 
dem du är intresserad av!

Hitta oss!
Scanna in qr-coden med 
mobilen så öppnas 
en googlekarta som 
visar alla platser där 
konstrundans del-
tagare finns. Du kan 
enkelt starta navi-
gationen till önskad 
plats med din mobil.

Hylte Community 
Artists & Craftspeople

There is much to discover and 
enjoy among Hylte Communi-
ty’s cultural players; Old World 
techniques, handcrafted crea-
tions, arts and crafts events and 
workshops, as well as ceramics, 
crocheted and knitted works, 
concrete art, textile art, jewelry, 
paintings in a variety of media, 
shapes and styles... The list is end-
less and well worth exploring!
Most of the artists and artisans 
are active year round and welco-
me you to visit. Call and meet up 
with those you are interested in, 
or simply drop by during studio 
open times. 

Find us!
Scan the QR-code with your 

mobile phone and a 
google map will open 
which shows all the 
locations of the Art 
Tour’s participating 
artists. From there 
you can easily chart 
your course to your 
desired destination.

Förvernissage  Fredagen den 12 juni kl. 15.00 - 20.00  
                    Storgatan 24, Hyltebruk (lokalen intill Trafikskolan).

I år bjuder vi som verksamma konstnärer och hantverkare i Hylte kommun 
in till en aktivitet som vi hoppas kommer att bli en årlig tradition.  

Vi öppnar upp våra ateljéer, verkstäder och gallerier för visning och bjuder 
på spännande möten med rik kultur i en fantastisk miljö. 

www.facebook.com/Hyltekonsthantverksrunda

Hylte Konst- & Hantverksrunda 2015

lördag - söndag 13 - 14 juni 
Vi håller öppet kl. 11.00 - 17.00

Varmt välkomna 
till en inspirerande helg!

Konstnärer och hantverkare i samverkan med Hylte kommun

Gilla oss på Facebook - då kan du följa oss under vårt arbete i våra 
ateljéer och verkstäder. Du är dessutom garanterad att alltid få de 
senaste nyheterna och dagsaktuella erbjudanden!

Hyltes konstnärer och hantverkare är 
            verksamma året om och tar gärna 
       emot besök. 

Ring gärna och bestäm träff med 
dem du är intresserad av!

Påskhelgen 
fredag - måndag 
19–22 april 
2019
En hel långhelg med 
aktiviteter i kulturens 
tecken: öppna ateljéer, 
verkstäder och gallerier 
för visning, spännande 
möten med rik kultur i 
en fantastisk miljö.

Alla deltagare i 
katalogen håller öppet 
kl 11:00 - 17:00.
Varmt välkomna till en 
inspirerande helg!

Hylte Arts & Crafts 
Tour 2019
Easter Weekend: 
Friday through Monday, 
the 19th to 22nd of April, an 
entire long weekend filled with 
activities and cultural events! 
Open Studios, where you can visit 
craftspeople. Workshops where 
you and the family can participa-
te in and see creations come to 
life. Gallery Installations to relax 
and soothe. 

Exciting Encounters with the rich 
and diverse cultural community, 
in a beautiful, pastoral lands-
cape...
All listed locations will be open 
to visitors, 
from 11:00 to 17:00 during the 
Hylte Arts & Crafts Tour. 

Please see individual listings for 
other/seasonal open times and 
contact information.

We warmly welcome you to an 
inspiring weekend!

Follow us on Facebook:/Hyltekonsthantverkrunda
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Utställningar, konstnärer & hantverkare 

Pensionat 
Sågknorren
Påskbrunch på  
fredag 11-14

Susanne & Kjell-Åke Källén i Knallhult, Femsjö
Tel: 0345-120 90, Mobil 0709-38 64 16
pensionat@sagknorren.se       www.sagknorren.se

ÖPPETTIDER I PÅSK

18/4 Skärtorsdag 
Gårdsbutik 10.00-17.00 
Fiskbil i Hylte 13.00-17.00
19/4 Långfredag 
Gårdsbutik 10.00-16.00
Restaurang 12.00-16.00
20/4 Påskafton 
Gårdsbutik 10.00-16.00
Restaurang 12.00-16.00
Påskbuffé från 18.00 
21/4 Påskdag 
Gårdsbutik 10.00-16.00
Restaurang 12.00-18.00
22/4 Annandag 
Gårdsbutik 10.00-16.00

på riktigt

 
 

INSJÖFISKE • GÅRDSBUTIK • RÖKERI
FISKRESTAURANG •HOTELL • KONFERENS

Nära  

www.tiraholm.se
tel. 0371- 640 19 boka@tiraholm.se
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Konstnärer och hantverkare öppnar upp 
sina ateljéer, verkstäder och gallerier för 
visning och bjuder på spännande möten
med rik kultur i en fantastisk miljö. 

Påskhelgen fredag–måndag

10–13 april 2020
Alla deltagare håller öppet kl 11:00–17:00.

Varmt välkomna till en inspirerande helg! 

www.hyltekonstochhantverksrunda.se

V E R N I S S A G E
Torsdagen den 9 april kl 17–19
på Forum Hyltebruk

Träffa konstnärerna och få inspiration inför rundan.

MUSIK, MINGEL OCH KONST!
Samlingsutställningen på Forum Hyltebruk 
pågår 10–13 april kl 11–17


