30 Augusti Fredag
VERNISSAGE
Samlingsutställningen öppnar 19:00
Tal, vernissage lotteri, printade väskor, mat och dryck under kvällen.
Var: IKEA hotell

MUSIK & MAT
Malins Orkester spelar 20:00 ish
Var: IKEA hotell

31 Augusti Lördag
KONST & ATELJEER
Öppnar 11:00 and stänger kl. 17:00 Se karta för alla 25 utställningsplatser and 45 konstnärer!

MAT OCH FIKA
Caféer och restauranger är öppna, se karta för platser att besöka.
VIRESTADS HEMBYGDSFÖRENING
Öppet i Hembygdsparken i Virestad där div. aktiviteter för hela familjen kommer pågå ex
polkagristillverkning, utställningar av gamla föremål som ägs av föreningen, vi kommer också ha
Våffel café tävlingar och aktiviteter för barn mm.

KO(N)STEN
Konstnärligt pop-up café Grasha Schreiber and Jeanette Guttenberg (raw and vegitarisk) food-art
projekt KO(N)STEN kommer att åka runt som POP-UP café runt om på hemliga platser under
konstrundan- håll ögonen öppna!

POESI
Poeterna har poesiläsning och ställer ut poesikonst i Loshult nr24 på karta, Fyra vindar.

MUSIK & BAR
Storbands Jazz spelar 19:00, restauranger öppnar med konstnärlig buffé 17:30. Var: Muff restaurang
och café i Älmhult.

1 September Söndag
KONST & ATELJEER
Öppnar 11:00 and stänger kl 17:00 Se karta för alla 25 utställningsplatser and 45 konstnärer!

MAT OCH FIKA
Caféer och restauranger är öppna, se karta för platser att besöka.

VIRESTADS HEMBYGDSFÖRENING
10,00-16,00 är Smedjan i Arnanäs öppen och igång med smed på plats som visar ett gammalt
hantverk, bildutställning, tävling i hästskokastning samt försäljning av kaffe och hembakta kringlor.

POESI
Poeterna har poesiläsning och ställer ut poesikonst i Loshult nr24 på karta, Fyra vindar.

KONST PÅ HJUL
Följ med på en cykeltur guidad av Iain när han navigerar dig genom Älmhults konstrunda, besök
smultronställen längs med vägen och upplev den vackra landsbygden. Stat Muff 10:30 (frukost
serveras from 10:00). Vi besöker 6-7 ateljéer, tar en kort paus för en packad lunch att köpa från Muff,
sedan återkommer till Muff kl 14:00 med tid klar för er att utforska resten av dagen på egen hand.
Endast tillgänglig på söndagen! Antalet deltagare är begränsat till 15 personer, anmäl sig till
muffalmhult@gmail.com. Cykel går att hyra genom bokningen. Dropp in på dagen är välkomnat och ni
kan beställa maten för resan på plats.

KO(N)STEN
Konstnärligt pop-up cafe Grasha Schreiber and Jeanette Guttenberg (raw and vegitarisk) food-art
projekt KO(N)STEN kommer att åka runt som POP-UP café runt om på hemliga platser under
konstrundan- håll ögonen öppna!

SKULPTURPARK
Forreryda ladan har öppen skulpturparken för en fin tur i natur och konst, nr 20 på karta.

FINISSAGE
I Loshult Fyra Vindar, nr 24, Poeterna avslutar helgen med poesiläsning och performance kl.18:00.
För mer information surfa in på https://almhultskonstforening.se/

30 August Friday
OPENING OF THE EXHIBITION
The collection exhibition opens at 19:00
During the evening there will be Speech, lottery, printed bags, foods and drinks.
Where: IKEA hotel

MUSIC & FOOD
Malin's Orchestra plays 20:00 ish
Where: IKEA hotel

31 August Saturday
ARTS & STUDIOS
Opens at 11:00 and closes at 17:00. See the map for all 25 exhibition venues and 45 artists!

FOOD AND FIKA
Cafes and restaurants are open, see map for places to visit.

VIRESTAD HOME BUILDING ASSOCIATION
Open in Hembygdsparken in Virestad where different activities for the whole family will take place as,
“polkagris” candy production, exhibitions of old objects owned by the association, we will also have
Waffle Café, competitions and activities for children.

KO (N) STOEN
Artistic pop-up cafe Grasha Schreiber and Jeanette Guttenberg (raw and vegetarian) food-art project
KO(N)STEN will be going around as POP-UP cafe around secret places during art round, keep eyes
open!

POETRY
The poets have poetry reading and exhibit poetry art in Loshult nr24 on the map, Four Winds.

MUSIC & BAR
Big Band Jazz plays 19:00, restaurants open with artistic buffet 17:30. Where: Muff restaurant and
cafe in Älmhult.

1 September Sunday
ARTS & STUDIOS
Opens at 11:00 and closes at 17. See the map for all 25 exhibition venues and 45 artists!

FOOD AND FIKA
Cafes and restaurants are open, see map for places to visit.

VIRESTAD HOME BUILDING ASSOCIATION
10.00-16.00 black smith in Arnanäs is open and running with blacksmith on site showing an old craft,
picture exhibition, competition in horseshoe throwing and sales of coffee and homemade pretzels.

POETRY
The poets have poetry reading and exhibit poetry art in Loshult nr24 on the map, Four Winds.

ART ON WHEELS
Join in a bike tour guided by Iain as he navigates you through Älmhult art trail, visit the strawberry
spots along the way and experience the beautiful countryside. State Muff 10:30 (breakfast is served
from 10:00). We visit 6-7 studios, take a short break for a packed lunch to buy from Muff, then return
to Muff at 2pm with time ready for you to explore the rest of the day on your own. Only available on
Sunday! The number of participants is limited to 15 people, sign up to muffalmhult@gmail.com.
Bicycles can be rented through the reservation. Drop in for the day is welcome and you can order the
food for the trip on site.

KO (N) STEN
Artistic pop-up cafe Grasha Schreiber and Jeanette Guttenberg (raw and vegetarian) food-art project
KO(N)STEN will be going around as POP-UP cafe around secret places during art round, keep eyes
open!

SCULPTURE PARK
Forreryda Ladan has an open cultural park for a walk through nature and art, no. 20 on the map.

”FINISSAGE” END PERFORMANCE
In Loshult Four Winds, No. 24, The Poets conclude the weekend with poetry reading and
performance at 18:00.
For more information visit the webpage at https://almhultskonstforening.se/

