Gotlands Vävare vintern – våren 2022
Vi planerar för en vinter-vår där vi äntligen kan träffas för föreläsningar, kurser och utflykt.
Vi håller koll på läget och får kanske tänka om, beroende på nya restriktioner. Vi kommer
då att meddela eventuella förändringar i programmet via medlemsmejl. Håll utkik och håll
tummarna för att vi kan genomföra allt, och kanske lite till!

Torsdagen den 17 februari
Riksvävarnas tema 2020 - 2023 är ModeVäv
ModeVäV betyder kläder av handvävda tyger.
www.riksvav.se/tema/
Plats: ABF
Tid: kl 18.30
En kväll om att provväva. Åsa inleder med att berätta om två provvävningar,
en för att komma fram till en kvalité, en för att testa ett nytt garn. Hur man systematiskt
kan gå till väga och om den viktiga dokumentationen.
Ta med egna provvävningar, så fortsätter vi kvällen med att diskutera gemensamt.
Det är bra att veta hur många som kommer så anmäl er gärna till
Åsa Martinsson: e-post aa.martinsson@m-e.se
Tisdagen den 16 mars – Årsmöte
Plats: ABF
Tid: kl 18.00
Vi börjar med att Charles Talley berättar om Skandinavisk textilkonst – en återblick.
Charles Talley är kyrkoherde i den katolska församlingen i Visby. Innan han blev fransiskan
och präst vävde han tre år hos en svensk konsthantverkare i Californien. Därefter reste han
till Sverige, lärde sig svenska, och gick en sommarkurs i vävning på Handarbetets Vänner.
I slutet av 1970-talet reste han runt i Skandinavien och intervjuade textilkonstnärer. Det
blev en bok ”Contemporary Textile Art Scandinavia. I den möter vi de namnkunnigaste
textilkonstnärerna från den tiden.
Därefter bjuder vi på kaffe med något litet till och så blir det årsmöte.
Det är bra att veta hur många som kommer så anmäl er gärna till
Åsa Martinsson: e-post aa.martinsson@m-e.se

Lördag – söndag 2-3 april
Planerar vi en Vävrunda till vävstugor runt om på ön.
Vävstugorna håller öppet och berättar om sin verksamhet.
Mer information kommer under våren.
Om någon känner till en intressant vävstuga som ni tror vill vara med kontakta
Britt Marie Engelbrecht Eriksson, e-post: engelbrecht.eriksson@telia.com
Lördagen den 21 maj
Utflykt till Ullkontoret i Endre – www.ullkontoret.s
Vi får en visning i ulltvätteriet.
Där finns en gårdsbutik med tvättad ull, kardflor, nålfilt & garner.
Efter detta åker vi till Hovendroven, fikar och ser oss om i butiken. www.irmashantverk.se/
Pris: 50 kr
Anmälan senast 14 maj till:
Anna-Britta Holgén, e-post: abholgen@telia.com
Stick-och monteringscirkeln
träffas ungefär var 3e vecka, hittills hemma hos Annika i Gnisvärd kl 13-16, varierande
veckodagar. Vi monterar våra vävar, stickar eller något annat hantverk.
Vill du vara med: kontakta Annika Enekvist-Roos e-post: annikaeroos@telia.com
Vävanalysprojektet
Vävanalysprojektet är i sitt slutskede. Ett fåtal vävprover återstår och arbetet med att få till
en sökbar sammanställning pågår. Vi planerar för en presentation av resultatet hösten 2022.

Kurs Bandvävning
Lördagar kl 13-16, på ABF
22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars
Se bifogad kursplan. Ledare Åsa Martinsson.
Kostnad 200 kr för material
Åtta deltagare.
Anmälan senast 15 januari till Åsa Martinsson: e-post aa.martinsson@m-e.se
Affischutställning
Till vår jubileumsutställning gjorde vi sex affischer i A3 format. De planerar vi att ställa ut
på några olika ställen över ön. Har ni någon bra idé om var det kan vara lämpligt. Vi har
flera exemplar av den så det kan vara utställningar samtidigt.
Hemse bibliotek 31 jan – 26 febr.

