
Nyhetsbrev Höst/Vinter 2014 

Funkisfabrikens nyhetsbrev kommer här. När du läst 
detta vet du lite mer om såväl arbetet bakom som 

våra framtida visioner. Här blandas fakta och 
inspiration som ska förtydliga våran verksamhet. 

Välkommen! 

• Ramverkstaden öppet 
onsdagar kl. 13-17. 
Övrig tid enl. ök. 

• Shopen Öppet söndagar 
kl. 11-15 tom. december 

• Konstutställning med 
Kaj Engström och 
Arne Persson. 
Utställningen öppen  8:e 
nov till 21:a dec  

• Julmarknad så klart! 
Den 7:e december har vi 
julmarknad här i  
Funkisfabriken. Här 
finner du hantverkare, 
provsmakningar och olika 
aktiviteter. Öppet 11-17 

• Gemlamuseet sista 
gången för i år söndag 
den 30:e november Kl 13. 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NYHET!  

Ute ser vi nu hur löven 
blåser i virvlar, dansar runt 
som bara den. Dansar gör 
även konsten inne i 
Funkisfabriken. Men så 
stannar dansen upp och så 
får vi se prima ballerinan av 
Kaj Engström se sig 
omkring i en piruett. Arne 
Persson briljerar med sina 
stora dansande penseldrag 
som låter oss kliva in i en 
värld full av starka intryck.  

För första gången kommer 
konst att visas i den gamla 
maskinhallen i fabriken 
förutom i den stora 
utställningshallen med de 
underbara fönstren. Passa 
på att besöka utställningen 
både för konsten och för de 
unika tillfället att besöka 
denna  tillfälligt öppnade 
delen av fabriken. 

Välkommen! 

Vernissage 8 november kl. 11.00 
Öppettider för utställningen  
Vardagar 13-16 
Helger 11-17Utställningen pågår t o m 21:a 
december. För mer information 
www.arnepersson.se 



 
En kväll som gör skillnad 

Kanske du var på spännande 
föreläsning med Morgan och 
Mikael. Kanske du missade 
den eller känner att du vill att 
någon du känner ska få 
uppleva den också. Det är 
alltid trevligt att dela 
erfarenheter med varandra 
och dessutom enklare att 
åstadkomma förändringar när 
man har någon att dela 
funderingar och framgångar 
med.  

Varje förändring börjar med 
ett steg i någon riktning. Ett 
steg till och du har 
åstadkommit en förändring.  

Eller som Mikael brukar säga: 
" Det är bara agerande som räknas" 

Andra och sista tillfället att delta är 

19 nov kl. 18.30 - 20.30 . 



 

Ett steg utanför fabriken... 

...har våran hyresgäst Lena Pedersen tagit 
när hon ger sig ut nu och visar sin konst i 
Köpenhamn. Vi önskar henne lycka till när 
hon prövar sina vingar.  

 
 

SHOPEN  

I shopen kan du möta några av husets 
hantverkare när de säljer sina unika egna 
föremål.  

  

Fram till 

jul håller 

Shopen 

öppet 

söndagar 

kl 11-15 



Det blir en jul i år också 

Eller framför allt det blir en julmarknad i 
Funkisfabriken i år med. Förra året var det 
stort pompa och ståt när Diö fick en egen 
tågstation igen efter 40 år. Nu har den 
hunnit bli ett år! 

Detta år kommer marknaden hållas under 
en söndag i december och tiden är: 

7:e december kl 11-17 

 
Mer information om detta kommer senare. 
Du följer väl oss på Facebook så du får 
senaste nytt? 

Har du frågor om julmarknaden så 
kan du kontakta projektledaren 
Jeanette Svensson på epost 
lightpainter@me.com 

Webbshoppar från inhouse studios 

• www.malatadia.se (designglas, designbord) 

• www.calabaz.se (designlampor) 

• www.lyonartstore.tictail.com (illustrationer, 
konst) 

  

 

Välkomna önskar Helen och Mikael på

http://www.malatadia.se
http://www.calabaz.se
http://www.lyonartstore.tictail.com

