
KULTURALMANACKA  FÖR
SEPTEMBER–DECEMBER 2019

Miia Kettunen på skogspromenad i 
Mårås naturreservat, maj 2019



KULTUR- 
ALMANACKA
I detta häfte finner du aktivite-
ter och arrangemang som du 
kan uppleva i Hylte kommun 
mellan september och 
december 2019.

”Vad ska vi hitta på idag?”. En  
fråga som lätt uppstår under 
lediga dagar. Möjligheterna är 
många - upplevelser i Hylte råder 
det ingen brist på - men ändå  
tryter fantasin. Känner du igen 
dig? Då har du kommit helt rätt. 
Med guiden till roliga 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. Under #kulturihylte 
hittar du oss på sociala medier 
där vi marknadsför händelser och 
kulturarrangemang i Hylte  
kommun. Tipsa oss - så delar vi! 
Nu kan du även få senaste infor-
mationen om alla aktiviteter via 
ett nyhetsbrev som skickas till din 
epost. Anmäl dig via webbsidan.

Ansök om kulturstöd till dina 
projekt! 
 
Sista anmälningsdag är den  
15 november 2019 för projekt/ 
arrangemang som äger rum  
mellan januari och april 2020. 
Mer information och ansökan 
finns på www.hylte.se

1 september 
18:00 Musikgudstjänst i 
Femsjö kyrka

The Fiddlers under ledning av Jörgen 
Arvidsson
Arrangör: Svenska kyrkan i Hyltebruks 
pastorat 

2 september 
14:00 Musikunderhållning 
med Bo Liljedahl på Dag-
verksamheten Sjölunda 
Torup

14:30 Musikcafe med un-
derhållning av Edvard C 
Johansson på Dagverksam-
heten Hyltebruk

Arrangör: Dagcentralen Malmagården

18:30 Berättarafton med jakt- 
och fiskehistorier i infobygg-
naden vid Femsjö skola

Arrangör: Femsjö hembygdsförening

4 september 
10:00 Café med underhåll-
ning av Tommy Leijon på 
Dagverksamheten Unnaryd

Arrangör: Dagcentralen

7 & 8 september
Tågdagarna i Landeryd
Veterantåg med ång-/diesellok Lande-
ryd-Smålandsstenar, Landeryd-Torup 
och Torup-Hyltebruk. Rälsbussar To-
rup-Hyltebruk. Veteranbussar Lande-
ryd-Hyltebruk, Falkenberg-Landeryd 
och Landeryd-Burseryd.  
Aktiviteter för hela familjen. Se pro-
grammet i rutan.
Arrangör: Föreningen Landeryds Järn-
vägsmuseum, Landeryds Samhällsfören-
ing o GoIF m fl.

S E P T E M B E R 

Betongcupen och invigning av 
Hylte Skatepark 

12:00 Anmälan öppnar
14:00 Kval junior, tjej, senior
16:30 Tricks for cash Bowl/Street
17:00 Finaler tjej, junior, senior
18:30 Bowl jam tricks for cash Bowl/Street
19:00 Prisutdelning Biograf Forum
20:00 Live Biograf Forum VM skateboard 
Salt Lake City

7 september Hyltebruk

Torsdagar kl 10:00–11:00
12 sept, 10 okt, 14 nov

Fredagar kl 10:00–11:00
13 sept, 11 okt, 15 nov

Måndagar kl 10:00–11:00
9 sept, 7 okt, 11 nov



8 september 
14:00 Musikteaterföreställ-
ning ”I vår sånglåda” på 
Hyltebruks bibliotek

Plötsligt står den där. En helt förtju-
sande och magisk låda – fylld med 
fantastiska sånger och roliga saker 
att upptäcka. Vi får träffa en liten 
fågel som söker skydd, två lurviga 
bästa vänner och ett stort paket fyllt 
med rytm. (För barn 1-4 år)
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek i samarr. 
med Kultur i Halland

15 september
11:00 Skogsbada i Mårås 

Följ med på en avkopplande vand-
ring under bokträdens täta lövverk. 
Genom guidade sinnesövningar 
fördjupar du kontakten med dig själv 
och kommer ned i varv, samtidigt som 
du upptäcker naturen på ett nytt och 
spännande sätt. Samling vid parke-
ringen intill reservatet.
Arrangör: Länsstyrelsen Halland

18 september 
10:00 Café med underhåll-
ning av Bo Liljedal på Dag-
verksamheten Unnaryd

14:00 Musikunderhållning 
med Dalibor Stanic på Dag-
verksamheten Höstro

Arrangör: Dagcentralen

14:30 Högläsning Svenska- 
Arabiska, på Hyltebruks 
bibliotek

Föreläsning ur ”Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och
försvann” på svenska. Det bjuds på 
fika och efteråt läser vi samma text 
på arabiska.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

19 september
9:30 Bu och Bä i skogen 
(Modellteaterföreställning) 
på Unnaryds bibliotek

Lammen Bu och Bä ska gå på  
äventyr i denna föreställning där 
alla vackra bilder från boken har 
omvandlats till handmålade och 
fantasieggande kulisser. 
Boka plats på hylte.se/bibliotek. 
Begränsat antal platser.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

20 september
8:20 Bu och Bä i skogen 
(Modellteaterföreställning) 
på Torups bibliotek

10:15 Bu och Bä i skogen 
(Modellteaterföreställning) 
på Hyltebruks bibliotek

Lammen Bu och Bä ska gå på även-
tyr i denna föreställning. Boka plats 
på hylte.se/bibliotek. Begränsat antal 
platser.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

 NATUR FÖR SENIORER  FÖR BARN UTSTÄLLNING FILMFÖRLÄSNING 
BERÄTTANDE

TEATER 
DANS MUSIK

lördag 7 september

8:00–24:00 Tågdagarna
Vid stationen i Landeryd:

• Återinvigning av det renoverade 
stationshuset

• Visning av modelljärnvägar i gods-
magasinet

• Öltält med mat och musik  
(till kl 24)

• Fotoutställning med bilder av 
Bengt Spade

• Installation och utställning av 
konstnären Miia Kettunen

• Performance för Tågdagarna av 
och med Nathalie Ruiz. ”Den  
Svarta Damen”  

Torup: 

Torups marknad - Traditionell för-
säljning av diverse varor i mark-
nadsstånd

Mer information finns på 
www.tagdagarna.se 

Tågdagarna i Landeryd
7–8 sept 2019

söndag 8 september 

8:00–17:00 Tågdagarna
Vid stationen i Landeryd: 

• Visning av modelljärnvägar i gods-
magasinet

• Öltält med mat och musik

• Gudstjänst i lokstallet

• Fotoutställning med bilder av Bengt 
Spade

• Installation och utställning av konst-
nären Miia Kettunen

• Performance för Tågdagarna av 
och med Nathalie Ruiz ”Den Svarta 
Damen” 

Kinnared:

• Folklustspel: traditionsenligt i Kinna-
red på Tågdagarna - i år:  
Cykelaffären 1942

Spelmansstämma vid högloftsstugan 
i Kinnared



22 september
14:00 Gårds- och torpvand-
ring, Hyltebruk

Vi samlas på Lindekullen, Hyltebruk, 
för samåkning. Sedan till en by där vi 
informerar om dess historia och lokalt 
boende bidrar med historier. Besö-
kare har ofta intressanta historier om 
byn också. Egen fika medtas.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

24 september 
18:00 Föreläsning ”Europas 
framtid - sönderfall eller 
federalism” på Hyltebruks 
bibliotek 

Vad är det som händer i Europa? 
Brexit - med eller utan avtal, ojäm-
likheten och bristen på gemensam 
demokrati gör att EUs framtid är oför-
utsägbar. Per Wirtén reste med tåg 
från EU:s fattigaste del till den rikaste 
för att få en aktuell bild av EU idag.
Arrangör: Europa Direkt och Hylte Kultur 
& bibliotek

27 september 
14:30 Rydöträffen med 
Frazze och melodikryss, på 
Bruksmuseet Rydöbruk

Arrangör: Frivilliggruppen Rydöbruk

29 september 
14:00 Måndagscafé med 
Lisbeth Magnusson på  
mötesplats Guldkanten

Arrangör: Frivilliggruppen Guldkanten

16:00 Orgelkonsert i Femsjö 
kyrka

Organisten Stefan Wikrén, Halmstad, 
framför vacker orgelmusik av den  
store mästaren Johann Sebastian 
Bach. Hans musik känns angelägen 
och skänker människor tröst och 
hopp. Vi får lyssna till bl.a Toccata 
och Fuga i d-moll.
Arrangör: Svenska kyrkan i Hyltebruks 
pastorat 

O K T O B E R 

1 oktober 
14:00 Uppstart Hela Halland 
Läser 2019, på Hyltebruks 
bibliotek

Vi presenterar årets bok ”Mamma är 
bara lite trött” av Sara Beischer och 
högläser ett avsnitt. Det bjuds på fika.

14:30 Bokcafé med boktips, 
på Hyltebruks bibliotek

Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

2 oktober
14:00 Musikunderhållning 
med Drillsnäpporna på Dag-
verksamheten Höstro

Arrangör: Dagcentralen

4 oktober
19:00 Konsert med Svante 
Sjöblom och Twang, i Hylte-
bruks bibliotek 

Svante Sjöblom spelar gitarr och 
sjunger som om han levt hela sitt liv 
i den amerikanska södern. Tillsam-
mans med den dansk-amerikanska 
trion Twang blir det svängig tradi-
tionell folkmusik, från old-time till 
bluegrass och mycket mer.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek, Kultur i 
Halland - Musik

5 oktober
14:00 Musikteaterföreställ-
ning ”Sova räv” 

Härliga sjungande, kraxande och  
luriga djur… Rävar, sköldpaddor, 
sniglar, kråkor, grisar och vargar. 
Här passerar djuren revy i sagor och 
sånger. En fantasiskog full av både 
faror och fröjder. En berättarföreställ-
ning med musik bland djuren.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

7 oktober 
14:30 Teater på Dagverk-
samheten 

Teatergrupp från Kinnared framför 
”Levande historia Anno 1919”
Arrangör: Dagcentralen Malmagården

8 oktober 
18:30 E-medborgarveckan: 
Digitaliseringens påverkan, 
på Hyltebruks bibliotek 

Föreläsning om digitaliseringens 
påverkan på oss människor och sam-
hället vi lever i. Anders Thoresson är 
frilansjournalist med fokus på teknik. 
Han har skrivit flera internetguider 
och medverkar i podcasten Digital-
samtal.
Arrangör: DigidelCenter, Hylte Kultur & 
bibliotek och Region Halland

11 oktober 
14:30 Rydöträffen med Bo 
Lindbladh som berättar om 
sin resa till Nordkorea, på 
Bruksmuseet Rydöbruk

Arrangör: Frivilliggruppen Rydöbruk

Svängig traditio-
nell folkmusik, från 
old-time till blue-
grass och mycket 
mer. 

4 oktober 19:00 på 
Hyltebruks bibliotek



14 oktober 
14:00 Musikunderhållning 
med Happes orkester, på 
Dagverksamheten Sjölunda 
Torup

Arrangör: Dagcentralen

15 oktober
18:00 Författarbesök med 
Sara Beischer, på Hylte-
bruks bibliotek

Författarbesök och efterföljande 
samtal med psykolog Malin Bergstedt 
kring Saras bok ”Mamma är bara lite
trött”. Huvudkaraktären i boken drab-
bas av utmattning, när kraven från 
olika roller och relationer blir för höga.
Arrangör: Hela Halland Läser, Region 
Halland och Hylte kommun

16 oktober
14:00 Musikunderhållning 
med Bo Liljedahl på Dag-
verksamheten Höstro

Arrangör: Dagcentralen

20 oktober
14:00 Film/berättareftermid-
dag med kaffe, på Kinnareds 
församlingshem

Arrangör: Kinnareds hembygdsförening

18:00 Berättarafton i Långa-
ryds församlingshem

Arrangör: Långaryds hembygdsförening

23 oktober 
10:00 Underhållning med 
Cirkus Olympia, på Dagverk-
samheten Unnaryd

Arrangör: Dagcentralen

25 oktober
19:00 Konsert med The 
Countryside of Harmonica 
Sam på Brännö folkets park 

Countrymusik och honky-tonk precis 
som det lät i slutet av 50-talet och 
början på 60-talet. Bandet som har 
turnerat i hela europa och spelat på 
de mest anrika klubbarna i USA kom-
mer nu till Brännö folkets park. Mer 
info på hylte.se/bibliotek
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek, Kultur i 
Halland - Musik, Brännö folkets park

25 oktober
14:00 Söndagscafé med 
Henrik Påhle som sjunger 
till gitarr eller dragspel, på 
mötesplats Guldkanten

Arrangör: Frivilliggruppen Guldkanten

30 oktober
14:00 Filmvisnining med 
Bertil Holmén, på Dagverk-
samheten Höstro

Arrangör: Dagcentralen

31 oktober
16:00 Teckna manga, med 
experten Elise Rosberg, på 
Hyltebruks bibliotek

Manga är en populär klassiker! Vi 
utforskar den vackra teckningsstilen. 
Steg för steg gör vi ansikten, kläder, 
kroppar, även ansiktsuttryck och 
annat om ni vill, för att skapa en egen 
figur. Mer info på Hyltebibliotekens 
hemsida eller Facebook.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek
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Sara Beischer i författarsamtal 

”Minna fyller snart fyrtio. Runtomkring 
henne gör folk karriär. Själv jobbar hon 
som lärare. Den knappa fritid Minna har 
är schemalagd: träning, skjutsningar av 
barn, klassföräldrauppdrag, husrenove-
ring, fredagsmys och middagsbjudningar.
En dag faller Minna ihop. Hon får diagno-
sen utmattningssyndrom och blir sjukskri-
ven en längre tid.”

15 oktober 18:00 på Hyltebruks bibliotek

The Country Side of Har-
monica Sam är inspirerad 
av honky tonk-ljudet från 
slutet av 50-talet och början 
av 60-talet. Bandet levere-
rar stadig 4/4 blandningar 
med gnällande stålgitarr 
och tic-tac bas. Blanda det 
med en streck från 50-talets 
rock-attityd så får du bilden.

25 oktober 19:00 på Hylte-
bruks bibliotek



N O V E M B E R 

6 november 
10:00 Café med underhåll-
ning av Lennart x 2 och 
Hjördis, på Dagverksam-
heten Unnaryd

Arrangör: Dagcentralen

14:00 Högläsning och bok-
café, på Hyltebruks bibliotek

Högläsning och sedan 14:30 fika och 
bokcafé med boktips.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

9 november
10:00–12:00 Arkivens Dag, 
på Hyltebruks bibliotek

Föreläsning och fika. Mer information 
kommer.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

14:00 Teaterföreställningen 
”Binga och jätten Dum-
Trum”, på Hyltebruks  
bibliotek 

Det var en gång för länge sedan, med 
hjältar och talande åar, då sandstor-
mar visslade och jättar stal, en flicka 
som hette Binga! Ett sagoäventyret 
om den modiga Binga som vågar sig 
till Jätten för att hämta tillbaka de fyra 
åarnas skatter.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek, i sam-
arr. med Kultur i Halland

10 november 
16:00 Konsert i Femsjö 
kyrka

Klarinettkvartetten Arundo bjuder på 
en varierad och musikalisk meny med 
musik från olika tidsepoker och stilar. 
Jonny Wester, Bo Ingemarsson, Tom-
my Janfalk och Åke Johansson.
Arrangör: Svenska kyrkan i Hyltebruks 
pastorat 

12 november
18:00 Kura Skymning på 
Hyltebruks bibliotek

Kura skymning är en stämningsfull 
stund med högläsning eller historie-
berättande med levande ljus, både 
för barn och vuxna. Mer information 
kommer.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

13 november
14:00 Musikstund med  
Happes orkester på Dag-
verksamheten Höstro

Arrangör: Dagcentralen 

18:30 Hembygdskväll med 
gamla foton och bilder, på 
Bygdegården i Torup

Arrangör: Torups Hembygdsförening

13 november
19:00 Berättarkväll i hörsalen 
vid Hyltebruks bibliotek

Vid vår traditionella berättarkväll in-
leds kvällen med historia om kvällens 
tema. Sedan bidrar deltagarna med 
minnen och anekdoter till dessa histo-
rier och foton. Alltid välbesökt och 
roligt.
Arrangör: Hylte hembygdsförening

14 november 
14:30 Musikcafé med Under-
hållning av Happes orkester, 
på Dagverksamheten 

Arrangör: Dagcentralen Malmagården

19 november 
18:00 Författarbesök:  
Anne-Marie Schjetlein, på 
Hyltebruks bibliotek

Anne-Marie Schjetlein har skrivit fyra 
spännings- och relationsromaner 
om kirurgen Andreas Nylund, som 
arbetar på sjukhuset i Halmstad. 
Hon kombinerar sitt skrivande med 
att arbeta i vården och brinner för att 
skildra arbetsvillkoren.
Arrangör: Hylte Kultur & bibliotek

20 november 
10:00 Café med filmvisning 
av Patrik Leonardsson, på 
Dagverksamheten Unnaryd

Arrangör: Dagcentralen

14:30 Eftermiddagskaffe 
med Lilly och Bertil Holmén 
som läser från sina Amerika-
brev, på Torups bibliotek

Arrangör: Hjälpande hjärtan frivilliggrup-
pen i Torup

Det här är en interaktiv föreställning där 
skådespelarna använder sig av både 
docka och mask. En Halländsk folksaga 
baserad på sagan om jättens dyrgripar 
och inspirerad av det Halländska hantver-
ket Binge som var räddningen för Halland 
på 1600-talets mitt. Ett riktigt äventyr som 
kittlar i magen på stor som liten. För barn 
3-9 år.

9 november kl 14:00 på Hyltebruks 
bibliotek
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22 november
14:00–16:00 Julmarknad på 
Dagverksamheten Höstro

Försäljning av hantverk, lotteri, fika 
och musik med Lennart’z med Hjör-
dis.
Arrangör: Dagcentralen

19:00 Konsert med Laura 
Cahen, på Hyltebruks  
bibliotek

Med en resväska full av stilelement 
som fransk visa, kabaré, pop och trip-
hop åker singer-songwritern Laura 
Cahen på sin första Sverigeturné. 
En etablerad artist i Frankrike som är 
redo att erövra resten av världen med 
sin levande musik.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek, Kultur i 
Halland - Musik

24 november 
14:00 Söndagscafé med 
sång och musik av Ruben 
Larsson på mötesplats 
Guldkanten

Arrangör: Frivilliggruppen Guldkanten

27 november 
10:00 Café med underhåll-
ning av förskolan Vildrosen, 
på Dagverksamheten Unna-
ryd

Arrangör: Dagcentralen

14:00 Jul i Halland med 
Bengt-Göte, på Höstros 
samlingssal

Minnesbilder, sånger och berättelser 
från ett halländskt julfirande förr i 
tiden.
Arrangör: Dagverksamheten på Höstro

30 november 
14:00–17:00 Jullördag i Sjö-
gårdsparken Torup

Försäljning av varor och med gratis 
glögg och pepparkakor. Tomtebesök, 
godispåsar till barnen. Barnaktivitet.
Arrangör: Frivilliggruppen Guldkanten

D E C E M B E R 

2 december 
14:30 Café med underhåll-
ning av kören ”Vi tar ton”, 
på Dagverksamheten

Arrangör: Dagcentralen Malmagården

4 december 
10:00 Café med julmusik av 
Bengt-Göte Bengtsson, på 
Dagverksamheten Unnaryd

Arrangör: Dagcentralen

14:00 Högläsning och bok-
café, på Hyltebruks bibliotek

Högläsning och sedan kl 14:30 fika 
och bokcafé med boktips.
Arrangör: Hylte kultur & bibliotek

7 december
16:00–17:30 Tomtepromenad 
vid Knystaforsen, Rydöbruk

Upplyst av marschaller och i mysig 
miljö kan barnen träffa Tomten, lämna 
önskelista och få en godispåse. Vi 
bjuder på glögg och pepparkakor. 
Arrangör: Rydöbruks Samhällsförening

9 december 
14:00 Måndagscafé med 
traditionellt Luciatåg, på 
mötesplats Guldkanten

Arrangör: Frivilliggruppen Guldkanten

10 december 
18:00 Författarbesök:  
Henrik Fexeus, på Hylte-
bruks bibliotek

Henrik Fexeus är Sveriges mest  
kända psykologiska manipulatör, 
mentala illusionist och förmedlare av 
kunskap inom omedveten kommuni-
kation och påverkan. Han har skrivit 
tio böcker som sålts i över en miljon 
exemplar och översatts till 30 språk.
Arrangör: Hylte Kultur & bibliotek

Laura Cahen från Frankrike blandar 
samtid med tradition. Musiken tar 
med oss på en nostalgisk resa genom 
uppfylldhet till vacker melankoli. Med en 
bärande röst, darrande gitarrsträngar och 
en trollbindande scennärvaro besöker 
Laura Cahen Sverige för första gången i 
höst.   

22 november kl 19:00, på Hyltebruks 
bibliotek

Med sin egensinniga mix av rackarspel 
och genuina tekniker drar han utsålda hus 
både som underhållare och kunskaps-
förmedlare, samt syns ofta i tv, både i 
sina egna program och som expertgäst i 
andras.

10 december på Hyltebruks bibliotek



KONTAKTUPPGIFTER TILL ARRANGÖRERNA 
Drängsered hembygdsförening
 c.bech@outlook.com
Femsjö Hembygdsförening
 ann-christin.johansson@hylte.se
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
 Lena.Andersson@hylte.se
 Kristina.Svensson-Kamstedt@hylte.se 
 mona.adolfsson@hylte.se
Rydöbruks Samhällsförening 
   eva.e.bengtsson@telia.com 
Södra Västbo MHF
 lennart.bertilsson.u@gmail.com
Torups Samhällsförening/Hembygdsförening 
 b.torhall@telia.com
Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening
 hembygdsforening@unnaryd.com 

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

Vill du vara med i nästa utgåva? 
Hör av dig! I november 2019 är det 
dags att lämna in all ny information till 
oss.

Miia Kettunen - finsk konstnär -  
utforskar skogen i Hylte
Miia Kettunen kommer att under 
fyra veckor arbeta som residens- 
konstnär i Hylte kommun. Med 
Hylte som bas planerar Miia att 
utforska och skapa kring de 
upplevelser skogen ger. Form, 
material och återvinnig står i 
centrum, både i det egna arbetet 
och i möten med publik. Miia 
Kettunen gjorde en förstudie på 
plats i maj, och kommer vara här 
från den 26/8 till den 22/9.

Vi är glada över att du kommer till 
Hylte och arbetar konstnärligt här 
på temat Skogen. Hur skiljer sig 
Hylte från Rovaniemi där du kom-
mer ifrån?

Rovaniemi är en liten finsk stad 
omgiven av skogar och ligger i nära 
anslutning till flera floder. Så jag 
tror att vi har mycket gemensamt. 
Natur och utrymme att leva fridfullt 
är viktigt för mig, troligtvis på sam-
ma sätt som för invånarna i Hylte. 
Naturligtvis är naturen med dess 
växter och djurarter lite annorlunda 
här än i Rovaniemi eftersom min 
hemstad ligger på polcirkeln och 
Hylte mycket längre söderut. Här är 
jag väldigt nyfiken att upptäcka och 
vandra i gamla bokskogar! Det finns 
inga bokskogar där jag bor.

Hur arbetar du i Finland? Vilken 
process? Med vilken material?

Varje projekt är annorlunda och jag 
lyssnar på min intuition vad som 
känns som en intressant konstnärlig 
idé att utveckla. Jag är i grunden 

kostymdesigner. Dock jobbar jag 
nu för tiden oftast som community 
artist, där man skapar tillsammans 
med andra människor. För tillfället 
vill jag använda restmaterial och 
återvinna det - antingen från natu-
ren eller från skogsindustin i Hylte. 
Det är spännande att använda det 
man kan hitta och ge liv till det i ett 
nytt sammanhang.

Vad är det du vill göra här i Hylte? 
Har du redan några planer?

Hyltes vackra skogar kommer att 
påverka mig i min kreativa process. 
Tillsammans med olika grupper 
vill jag öppna våra sinnen för den 
naturliga skog som finns i natur-
reservat och sedan skapa utifrån 
upplevelserna och material som vi 
hittar där.

Du kommer att ha ditt arbets- och 
utställningsrum på Forum i Hylte-
bruk. Hur kan vi träffa dig eller till 

och med delta i ditt projekt?

På onsdagar kommer det erbjudas 
öppna workshops (4.9., 11.9, 18.9.) 
Från kl 16:00 till 19:00 kan ni träffa 
mig, se min utställning eller min 
arbetsprocess. När jag jobbar på 
Forum håller jag dörren öppen, så 
att alla kan komma och träffa mig! 
Jag är nyfiken på intressanta idéer 
eller material som vi kan använda 
i konstverk! Dessutom kommer jag 
ha en utställning i stationshuset i 
Landeryd under Tågdagarna.  
Hoppas att vi ses, Miia

Miia Kettunen

Vistelsen sker inom Fresh Forest 
AiR, ett utbytesprogram mellan 
KulttuuriKauppila Art Centre i 
norra Finland och Konst i Halland 
– ett resurscentrum som drivs av 
Hallands Konstmuseum på uppdrag 
av och i samarbete med Region 
Halland. Projektet syftar till att lyfta 
fram skogen och lokalsamhället. Mer 
information finns på  
           www.konstihalland.se

Vad är ett konstnärsresidens?
Konstnärsresidens bjuder in 
konstnärer eller någon annan 
kreatör för att bo och verka under en 
tidsbegränsad period på en annan 
plats. Residensprogram skapas 
för att öka utbytet av kunskap, 
skapa samarbeten, utveckla nya 
idéer och produkter men även för 
att ge utrymme för reflektion, nya 
influenser, bredda kontaktytor, och 
utforska det egna skapandet i en ny 
kontext.


