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12.00    Invigning av KULTURFABRIKEN 

o Välkomstord av Hannele Vaitilo, viceordförande för Ålands kulturdelegation 

o Avtäckning av Kulturfabrikens logo  

o Kaffeservering och rundvandring 

 

Aktiviteter under dagen 

FÖRELÄSNINGSSALEN 

14 – 14.20  ”Ta en bättre bild”  med Fotoklubben Obscuras ordförande Lena Wilson. 

Lena ger tips om hur du med enkla medel kan ta en bättre bild utan något tekniskt 

kunnande. 

16-16.30  Bildskapande med foton med Sture Mattsson, fotograf och medlem i fotoklubben 

Obscura. 

Sture Mattsson är en konstfotograf utöver det vanliga, genom hans stora kreativitet 

och fantasi skapar han en tavla genom att bygga upp en bild i olika lager i Photoshop. 

Kom och lyssna på Sture hur han bygger upp sina bilder, lager på lager, till fantastiska 

konstverk! 

18-18.20 Extra bonus med Matts Stenlund  

När Gud och Fan skapade själar.... av Joel Pettersson 

19 -20  Bildvisning  ”Mitt Tanzania”  med Samuel Stenroos, fotograf med eget företag och 

medlem i Fotoklubben Obscura sedan flera år.  

Samuel är uppvuxen i Tanzania men  har sina rötterna på Åland och bor numera i 

Mariehamn. Samuel visar fotografier och berättar om ”Mitt Tanzania”.  

12-20 Obscuras fotoutställning  ”Konstfoto” visas hela dagen i föreläsningssalen. 

(Öppet även lörd – sö  7-8.9. kl 12-16 och lö-sö  13-15.9. kl 12-16 ) 
 

 

BILD OCH FORMSKOLAN 

15.00-20.00 Prova på aktiviteter för barn 

 

KONFERENSRUMMET 

12 -14    Workshop ”Marsipanfigurer” 

Tillsammans med konditor Petra Westerlund gör deltagarna fantasifulla 

marsipanfigurer. 
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14.30 - 15    Visning av filmen om Nils Byman    

15 - 15.30    Om raku keramik  

Keramiker Peter Winquist visar ett bildspel om rakukeramik. 

17 - 17.30   Diskusssion om offentlig utsmyckning 

Konstföreningens ordförande Peter Winquist inbjuder till allmän diskussion om 

offentlig utsmyckning. 

 

OBSCURAS KLUBBLOKAL 

12-16,  18-20  Rullande bildspel  

Ett bildspel med Åländska bilder fotograferade av Obscuras medlemmar.  

16.00 – 18.00  Workshop i Obscura studio  

Under fredagskvällen kan du med din egen kamera, fotografera ett porträtt av din 

kompis i vår studio.  

 

VERKSTAN 

13 – 15, 18 - 20 Workshop grafik  

Konstföreningens medlemmar ordnar en workshop i olika tekniker som linotryck , 

torrnål , collografi med kartong. 

15-17 Prova på screentryck  

Tillsammans med artenom Saara Karrenpalo får deltagarna göra enkla screentryck. 

 

INGERS ARBETSRUM 

13-16, 18-20 Drop in workshop i nåltovning 

Deltagarna får prova på nåltovning som teknik tillsammans med textilhantverkare 

Inger Nygård. 

 

Kaffeservering och hantverksdemonstrationer hela dagen! 


