KONSTVANDRING
I RANRIKE 2020

10 april–13 april 2020, fre 11–18, lör 11–15, sön 11–18, mån 11–15*

KONSTVANDRING I BOHUSLÄN 2020
Ett samarbete mellan Södra Bohusläns Turism, Konstvandringen Södra Bohuslän och Kvirr

konstvandringen.se

vastsverige.com/sodrabohuslan

kvirr.se

Välkommen
till Kvirr – Konstvandring
i Ranrike 2020

N

är det är påsk så är det Kvirr. Så har det varit i 25
år. Att ”kvirra” har blivit ett begrepp i norra Bohuslän. I år firar Kvirr sitt jubileum med några
överraskningar. Kom till exempel på den festliga
vernissagen på Solhem Konsthall i Rabbalshede
på skärtorsdagen klockan 17. Invigningstalet
hålls klockan 17:30.
I år är det 42 konstnärer som öppnar sina ateljéer under
påskhelgen, från Strömstad i norr till Lysekil i söder. En
del har öppet tre dagar, andra fyra, det vill säga även på
annandagen. Håll utkik efter en röd stjärna efter
konstnärens namn längst upp på sidan. Röd
stjärna = öppet annandagen.
För tredje året i rad samarbetar Kvirr med
Konstvandringen i Södra Bohuslän. Konstvandringarna äger rum samtidigt och vi har
en gemensam katalog, den du håller i nu.
Varje konstnär har en helsida för att presentera sig själv i bild och text. Samarbetet har
ökat intresset ännu mer för Kvirr och katalogen
lever kvar under hela året. De konstnärer som
har en liten grön blomma efter sin presentation
har också öppet på övriga tider, bara slå en signal.
I år deltar fem nya medlemmar i konstvandringen, så
håll utkik efter dem: Damir Gutiç, Cecilia Lindstrand, Per
Pixel, Sylvette Wikström och Claes Hakenäs..
Öppettiderna hos konstnärernas ateljéer är som vanligt:
fredag 11–18, lördag 11–15, söndag 11–18 och måndag 11–15.
För att fira lite extra har Kvirr en sommarutställning
i juli på Solhem Konsthall. Missa inte den, 11 juli till 1
augusti.
Och besök gärna vår nya hemsida: www.kvirr.se

*

Ewa Thibaud
ordförande Kvirr

*

Konstnären har öppet även på annandagen.
Ring gärna för ett besök övriga tider.
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Konstvandringen
Ranrike
Konstvandringen iiRanrike
fyller 25 år!
år!

Besök 41 konstnärer i deras ateljéer
Besök
42 konstnärer i deras ateljéer i norra Bohuslän
iAteljéerna
norra Bohuslän
har öppet:
Långfredag
11-18öppet:
Ateljéerna
har

Påskafton 11-15
Långfredag
11-18
Påskdagen
11-18
Påskafton 11-15
Annandag
påsk11-18
11-15*
Påskdagen
(för ateljéerAnnandag
öppna även på
annandagen)
påsk*

(*för ateljéer öppna även på annandagen)

Samlingsutställning på Solhem

Samlingsutställning
Solhem
Öppettider Solhem:

Jubileumsvernissage Skärtorsdag 17-19
Öppettider Solhem:
Långfredag 10-18
u ileumsvernissage Skärtorsdag 17-19
Påskafton 10-15
Långfredag
10-18
Påskdagen
10-18
Påskafton 10-15
Påskdagen
10-18
Annandag
påsk
10-15

Annandag påsk 10-15
Här kan du se verk av samtliga konstnärer – se de verk som loggas ut i konstnotteriet
kanoch
du konstlotter
se verk av samtliga
konstnärer
– se upp
de verk
lottas ut i konstlotteriet
– fika.
– köpa Här
konst
– får hjälp
att lägga
dinsom
konstrunda
och inte minst
Solhem Konsthall ligger vid E6, avfart 104. Norr om Rabbalshede, följ kvirrskyltar i 2 km
Solhems Konsthall ligger vid E6, avfart 104
Tel: 076-80 48 680 (gäller under kvirrdagarna)
norr om Rabbalshede, följ kvirrskyltar i 2 km
www.kvirr.se
Tel: 076 80 48 680
www.kvirr.se
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ULF TROLLE-LINDGREN*

J

ag inspireras av naturen i olika former i mitt måleri och
i min skulptur. Jag vill också lämna öppet för åskådarens
egna tankar. I silversmidet tycker jag om att ta fram det
skulpturala och robusta som materialet inbjuder till. Har utfört
kyrksilver till ett flertal kyrkor i Sverige. Har gesällbrev och
mästarbrev inom silversmide.
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Teknik: Silversmide, skulptur,
måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Sväng upp bakom Coop och
Systembolaget i Strömstad, ta
höger, sedan första vänster, därefter
höger. Sista huset på gatan.
Smedjegatan 29
452 35 Strömstad
0705-56 41 58
mtrolle-lindgren@gmail.com

120

CAMILLA LOD

Teknik: Akvarell.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från söder ta av vid Saltkällemotet.
Kör mot Uddevallavägen.
Kör norrut på Uddevallavägen
mot Kviströmsvägen.
Sväng vänster till Kviströmsvägen.
Sväng höger mot Stalevägen.
Stalevägen 28, gult gammalt hus
höger sida.
Stalevägen
455 34 Munkedal
0735-09 97 99
camilla.lod@telia.com
Facebook profil: Art by Camilla Lod
www.camillalod.se
Ring gärna för besök övriga tider.

A

kvarellen är mitt främsta uttrycksmedel men jag arbetar
även med andra tekniker.
Mitt skapande bygger på att vara närvarande i processen.
En linje, siluett eller en färg kan vara utgångspunkten. Själva
bildbyggandet är så spännande, att hitta ett gensvar i bilden,
balans mellan färgerna. Ofta handlar det om att fånga något
som mynnar ut i halvabstrakta landskap. Gillar att ”experimentera” med färgen och se hur den beter sig.
Ödehus och gamla slott är några av mina favoritmotiv. Jag
vill att få fram mystiken i bilden. Jobbar mycket med ljus och
mörker.
Andra favoritmotiv jag ofta återkommer till är skator.
Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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EWA BÄCKLUND*

J

ag jobbar med brukskeramik i alla former och använder
bara stengodslera. Det är koppar, muggar, frukostskålar,
kannor, tillbringare, små och stora skålar, tekannor, ljusstakar, bakskålar, urnor, vaser, en och annan soppterrin, och så
stora fat i olika fasoner. Allt är drejat för hand här i min enkla
lilla ateljé.
Jag tycker om gammaldags, vackra former, gärna i ovanliga
kristallglasyrer. De är svåra, rinner ofta, kristalliserar inte som
det var tänkt. MEN, när det funkar, blir de fantastiska! Jag har
också enkla, rena glasyrer utan krumbukter, som kan vara
minst lika vackra…
I lusthuset serveras fika. Välkommen!

Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Uddevalla: E6 till Håbymotet,
mot Torp 4. Från Lysekil/Tanum:
mot Håby i Gläborgssrondellen,
mot Torp. Lerbergsvägen 2 km,
efter 90-kurva, 5:e huset h. Från
Munkedal: förbi Hemköp, över
järnvägen, rakt fram i 4-vägskorset.
1:a huset v efter 50-skylt.
Lerberg 13
455 91 Munkedal
0706-96 69 36
ewaskeramik@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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LISELOTTE KLINGENER*

Teknik: Silversmide.
Vägbeskrivning och kontakt:
Väg 174, vid Bovallstrands kyrka
tag av/följ Sotenäsvägen, kör ca
180 m, sväng vänster till Nygatan.
Brunt hus på höger sida. Galleri
Gunnar ligger i markplan.
Nygatan 10
456 47 Bovallstrand
0704-21 40 70
info@liselotteklingenersilversmycken.se. Sommarutställning
Galleri Gunnar: 25/7-2/8.

M

in uppväxt i Bovallstrand och min stora kärlek till det
bohuslänska landskapet påverkar mig mest vid formgivningen av mina silversmycken. Allt från solglitter och
vågornas rörelse till de karga bergen av granit ger mig kraft
och inspiration och dessa intryck följer sedan med in i mina
smycken, där jag ger dem nytt liv. Jag vill gärna förmedla en
tanke eller känsla när jag formar mina smyckeidéer som nu när
jag tillför infattningar av granit från hembygden är det ännu en
bekräftelse på att jag har Bohuslän i mitt hjärta. I år firar jag 15
år som smyckekonstnär – följ mig gärna på Instagram/Facebook.

Ring gärna för besök övriga tider.
Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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42

UWE KERSTEN

V
Teknik: Sten- och bronsskulptur,
måleri, grafik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Bryggekrysset mot Lysekil,
ta höger vid skylt, Tossene 4 km,
ca 100 m. Från Tossene kyrka
skylt mot Bärfendal ca 4 km.
Lundal Skogen
456 94 Hunnebostrand
0523-911 30, 0709-84 32 24
uwe.kersten@telia.com
www.sculptureart.se

älkommen till min ateljé! Utställning med
akvareller, måleri, stentryck och skulpturer.
Min konstnärliga utbildning har jag fått
på HDK, med masterexamen i grafisk design &
formgivning. Senare en fil kand. examen ibland
annat konstvetenskap och etnologi.
Efter bosättning i Lundal, Sotenäs kommun på
80-talet skapade jag huvudsakligen skulpturer på
KKV-B för privata och offentliga miljöer i Sverige
och utomlands.
Min största skulptur i Sverige står på Sommerhemsskolan i Uddevalla, 5 m hög, Baggen Ullrik
finns i trägårdsföreningen i Göteborg. I Shanghai
Nationalpark står ”Balance” 8,15 m hög.

Ring gärna för besök övriga tider.
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JANOLOF BENGTSSON*

Teknik: Måleri/objekt.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Bryggekrysset mot Lysekil,
ta höger vid skylt Tossene 4, ta in
vid skylt Nybygget 2.
Från Tossene kyrka mot Bärfendal,
ta in vid skylt Nybygget 2.
Bjällane 4
456 94 Hunnebostrand
0705-19 22 29
janolof.bengtsson4@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.

E

tt stadigt och ständigt vandrande i den närliggande naturen
ger mig kraft och energi och en tydlig koloristisk närvaro.
Detta och en medvetenhet om i vilken tradition jag befinner
mig i skapar min bildvärld.

Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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CHRISTINA ÄRLESTIG

G

läder mig åt färgen och intresserar mig för kontrasten mellan stramt och organiskt, och mellan
färg och form. Jag arbetar med egentillverkade
bivaxoljekritor och håller även kurser i ateljén och
föreläser.

Teknik: Måleri, foto.
Vägbeskrivning och kontakt:
Mellan Tåsteröds stora vatten
och Ävja stenbrott.
Ta av vid skylten Benders.
Rambergskog,
Skogsliden
455 98 Dingle
0523-912 13, 0703-35 20 14
Ring gärna för besök övriga tider.
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FIA FKIH MABROUK

Teknik: Måleri, skulptur,
konsthantverk, blandteknik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från väg 162, Brodalen mot
Slävik. Efter 5 km vänster sida röd
ateljé, vitt hus.
Brevik 132
454 94 Brastad
0702-42 74 27
www.miafmabrouk.se

M

ina dagliga promenader på Härnäset lägger grund till
mitt konstnärliga arbete. Spåren av stenhuggeriet, där
mina förfäder arbetade ger näring åt fantasin, avtrycken
från människors liv är svindlande. Människor och relationer
är ett stort intresse. Mina skulpturer handlar om former som
kanske beskriver en händelse, ställer en fråga, påstår något och
aktiverar rummet. Jag arbetar ofta med offentliga uppdrag.
Som konsthantverkare förhåller jag mig till sten i kombination
med metall. Just nu koncentrerar jag mig på smycket och har
möjlighet att använda mig av ädlare stenar.

Ring gärna för besök övriga tider.
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HANS PETERSSON

F
Teknik: Svarvat trä.

ör mig är skålformen den mest optimala formen
att arbeta med. Jag har valt att koncentrera mig
och arbeta med form, färg, storlek och naturligtvis den utmaning det är att svara så tunt som möjligt,
med tanke på hållbarheten. Trä är ett levande material
och varje trästycke har ett eget liv och innehåll. Då
jag svarvar i vått material tillkommer rörelsen under
torkningsprocessen, vilket ger skålarna en vacker
form. Var och en av skålarna är unika till form och
infärgning. Skålarna är behandlade med pigment
och oljevax för att få en vacker och hållbar yta.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från väg 162 från Brodalen mot
Slävik. Efter 5 km vänster sida röd
ateljé, vitt hus.
Brevik 132
454 94 Brastad
0730-47 34 72
Ring gärna för besök övriga tider.

12

Konstvandringen Kvirr ■ 2020

145

INGRID SANDBERG

F

rån Karlstad, med rötterna i den värmländska
myllan. Präglad av skogar, sjöar, berg, men även
av den värmländska mentaliteten, där ett befriande
drag av “stôllighet” har en självklar plats i hjärtat.
Konsten har alltid haft stor betydelse i mitt liv. Tidigare
jobbade jag som grafisk formgivare, art director,
designer och fotograf innan jag tog steget in i den
bildvärld jag nu befinner mig i.
Inspiration hämtar jag i naturen, men motiven
letar jag lika ofta på bangårdar och industritomter.
För tillfället är jag “bergtagen”, vilket resulterat i
fotoserien RockArt.

Teknik: Foto/Akvarell.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Drottninggatan sväng höger
vid Bovik innan Gamlestan. Följ
vägen till Kungsgatan och Folkets
Hus. Sväng vänster och sedan
direkt vänster igen. 3:e huset på
höger sida i backen.
Stengatan 13
453 33 Lysekil
0709-59 35 58
ingrid_sandberg@telia.com
www.insan.fotosidan.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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MERJA KOSKELA

A

llt jag ser och upplever, som känns som en kittling i magen,
ger mej lust att skapa. Mycket kommer av det naturen
skapar eller bryter ner. Jag gillar också ytor, dess struktur,
färg eller spegling, skuggor av något som inte hör hemma där.
Min arbetsprocess är oftast bearbetad i huvudet en tid och
fortsätter på duk eller som oftast i nutid, i lera. Jag gör bruksting
och skulptur i detta härliga, formbara material.

Teknik: Keramik, skulptur
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Lysekil mot Brastad, väg
162. Sväng höger ”Torgestad 3”.
Vänster i Y-kors. Efter 1,5 km ta
första höger vid hemmagjord skylt
”Stale”, nästa till vänster. Rad med
soptunnor, sväng vänster med stall
på vänster sida, fortsätt vägen.
Första huset på vänster sida.
Kvirr-skyltar visar vägen.
Stale 138, 453 92 Lysekil
0762-52 10 61
merkkoart@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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RICHARD VAKIL*

U

nder tre år har jag illustrerat diplomen till nobelprisen i kemi, fysik och ekonomi på uppdrag av
Kungliga Vetenskapsakademien. Den teknik jag
främst använder mig av är akvarell, men även akryl.
Jag håller föredrag och kurser om och i akvarellmåleri. Medlem i KRO, BUS och NAS.
Akvarellen målar sig bäst själv, som ett elegant
piruettnummer av ballerinan – lätt och stiligt med
en unik känsla. Förmodligen tar det mig hela livet att
behärska materialet och göra den perfekta bilden av
Rödberget.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ateljén finns i Företagsarena
Lysekil, i Skandiaverkens gamla
lokaler i Lysekil. Från parkeringen
till Skandiamuséet, följ Kvirr-skyltar.
Drottninggatan 8C
453 31 Lysekil
0727-05 43 21
konst@richardvakil.se
www.richardvakil.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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DAMIR GUTIÇ*

Teknik: Foto på plexiglas och
canvas.

J

ag är en självlärd fotograf från forna Jugoslavien, dagens
Bosnien/Hercegovina. Mitt intresse för konst utvecklades
genom mitt jobb i Lysekils konsthall där jag jobbar sedan
juli 2000. Jag fotograferar naturen och mina omtyckta motiv är
speglingar, is, klippor, träd mm.
Det finns ingenting bättre än att hitta ett konstverk som moder
natur har skapat och att förvandla det till en intressant bild. Jag
försöker hitta ovanliga vinklar och effekter och eftersträvar en
abstrakt ton i bilderna. De är oftast monterade på baksidan av
plexiglasskivor vilket ger dem ett extra djup. Ibland framkallar
jag även på canvas.
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Vägbeskrivning och kontakt:
Ta Drottningg. från Hotell Lysekil.
Kör rakt 800 m mot Norra
Hamnen. Lokalen är på vänster
sida vid en stor parkering.
ABF Rorkulten
Drottninggatan 4
0762-76 75 59
padavac@telia.com.

149

CECILIA LINDSTRAND*

M

ålar i olja. Ofta kretsande kring människor och
platser som jag önskar hålla kvar och lämna
orörda på en och samma gång.

Teknik: Olja.
Vägbeskrivning och kontakt:
Lysekil, Rosvikstorg. Kör längs
Drottninggatan mot Norra
hamnen ca 800 m. Rorkulten,
kulturmötesplats, ligger på
vänster sida av vägen.
Drottninggatan 4
463 31 Lysekil
0735-04 60 31
elincecilia.lindstrand@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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SOLHEM KRUKMAKERI*

S

olhems keramik är ett hantverk av fyra händer där lera, glasyr
och dekor skapar ett unikt signum. I vår öppna verkstad
pågår arbetet vid våra drejskivor och kavaletter året runt,
nu sedan trettio år tillbaka. Varmt välkomna!
Jenny och Joakim Arthur

Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från E6: Sväng vid avfart 104,
Rabbalshedemotet.
Följ skyltar krukmakeri, Galleri.
Solhem Krukmakeri
Solhem Norgård 10
457 56 Rabbalshede
0525-370 30
solhem.eu
Ring gärna för besök övriga tider.
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EWA THIBAUD*

Teknik: Glas i lampworkteknik,
silversmide.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ta vägen från Grebbestad mot
Havstenssund. Strax efter Edsviks
camping ligger ett knallgult hus.
Sväng vänster mot Linnebacka.
Efter 700 meter ligger ateljén.
Linnebacka 20
457 95 Grebbestad
0708-84 41 03
ewa@thibaud.se
www.thibaud.se
Ring gärna för besök övriga tider.

A

tt jobba med glas är som att ha hund. Man tror man har
kontroll, är den som bestämmer. Ibland gör de som man
vill, ibland går de sin egen väg, både hunden och glaset.
Det är i alla fall aldrig tråkigt.
Jag jobbar med lampworkteknik, där man smälter glaset i
öppen låga och som lämpar sig bäst för ganska små föremål.
Oftast är det smycken, där jag monterar glaset i silver. Men på
senare tid har det blivit mer skulptur.
Som ganska nyinflyttad bohuslänning låter jag mig påverkas av
allt jag ser. Glaspärlorna har plötsligt börjat se ut som stenar…

Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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KRISTIN ANDERSSON

E

n nyfikenhet på naturens former och kärleken till materialen är mina drivkrafter.
Utbildning inom flera konsthantverk har gett mig känsla
för olika material.
Jag jobbar mest nu med lera. Form, glasering och olika typ av
leror förmedlar uttrycket.
Vilken känsla jag än vill förmedla så är det genom mina
händer det sker.

20
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Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Skickeröd 8b, 3 km från
Grebbestads kyrka mot
Havstensund. Sväng vänster vid
busshållsplats Skickeröd, följ
skyltar.
kristin_ander@yahoo.se
0734-03 77 83

162

EVA BJÖRK

S

tår hemma i min lilla stuga och målar stort av
smått...
Fascineras av naturens små under, som en
torkad frökapsel, lönnlöv eller känslan av musik.
Tillverkar min egen akrylfärg för att kunna ge rätt
nyans, mättnad och levande struktur.

Teknik: Akryl.
Vägbeskrivning och kontakt:
Skickeröd 8b, 3 km från
Grebbestads kyrka mot
Havstensund. Sväng vänster vid
busshållsplats Skickeröd, följ
skyltar.
0735-76 01 79
evabjork@yahoo.com
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LOTTA FAGRELL*

N

u gör jag det jag alltid har velat göra. Släpper fram alla
okända djur jag tycker mig skymta i de människor jag
möter. Låter dem formas i leran, ger dem namn. Det är
kul! Gillar att göra saker med humoristisk knorr som får
folk att dra på smilbanden, släppa garden ett tag.
Min bas är bruksting. Här vilar jag trygg efter 35 år i yrket.
Det är skönt att växla mellan drejning och modellering i stengods och porslinslera, skulptur och bruksgods, smycken med
mera.
Mycket färg, glädje och kontraster. Hav, natur och resor
inspirerar mig.
Du hittar mig i hjärtat av Grebbestad där jag bor och har min
verkstad FORMiLERA. Välkommen!

22
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Teknik: Stengods, porslin, raku.
Vägbeskrivning och kontakt:
Centrala Grebbestad mitt emot
Storm Restaurang & Biograf.
P vid torget eller COOP/ ICA
Postgatan 5
457 72 Grebbestad
0739-08 86 89
lotta@formilera.se
www.formilera.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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PETER ENGBERG*

F

ödd 1962 i det bohuslänska kustsamhället Fjällbacka. Uppvuxen i Göteborg och Lerum men är
numera återbördad till fädernesjorden och har
sin ateljé i Fjällbacka. Det är där i samhället och i den
örika skärgården som den stora inspirationskällan
till Engbergs bildvärld står att finna.
Med ett mått humor som grundingrediens utför
han sina mer eller mindre karikerande bilder av öar,
holmar och skär. Huvudtekniken är akvarell men
han arbetar även med litografi och digital grafik.
Förutom det rena måleriet har han bl.a. gjort bokillustrationer och skivomslag samt dekorerat
restauranger och hotell med väggmålningar.

Teknik: Måleri, litografi, digital
grafik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör till Fjällbacka centrum,
ca 200 m söder om torget på
vänster sida.
Södra Hamngatan 18
457 40 Fjällbacka
0739-80 19 11
www. peterengberg.se
info@peterengberg.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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CHRISTINA MÖRNHOLM*

U

ltramarin är min färg, bränd Sienna likaså.
Älskar permanent Magenta, dras till neutral
Tint. För att inte tala om alla de andra underbara
färgerna. Kan inte få nog.
Mycket vatten och lite vatten, stort format eller
litet. Valen är oändliga. Så har det varit i 50 år!

Teknik: Akvarell, akvarell collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Nås både från vägen mellan
Fjällbacka och Hamburgsund
samt Hamburgsund – Kville.
Nyhagen Stora Jored
457 42 Fjällbacka
0525-353 64, 0703-06 79 76
christina.mornhholm@hotmail.com
www.mornholm.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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MALENE HAMMELEFF*

H

immel och Ljus
Hav och Strömmar
Jord och Kor
Inspirerar i mitt måleri.
Är fascinerad av urtecken, krafttecken, som blir
dekoration på mina Husandar.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt
Efter färjan kör rakt fram.
Tag vägen mot Sjöviken,
Tag vägen mot Södra Röd (vid
Hamburgö Gamla Skola)
Rödsvägen 35
457 46 Hamburgsund
0525-338 68, 0768-77 30 07
m.hammeleff@telia.com
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SVERKER EKLUND*

J
Teknik: skulptur, måleri.

ag är skulptör/målare som blandar expressivt
måleri med perioder av skulpterande, oftast i trä.
Jag har sedan 90-talet arbetat med skulpturserien
”Min flicka”, i första hand inspirerad av mina två
döttrar och i förlängningen av änglar, prinsessor,
dockor och kyrkofigurer. Andra serier är hästar,
boxare, kor och kalvar.
Jag hugger oftast i ett stycke och målar med äggoljetempera, tjära och bladguld. För mig är trä ett
sensuellt, levande, lustfyllt och jordnära material.
Så och mina teman. Mitt arbete är kanske ett sätt att
förankra mig i en allt föränderligare värld.

Vägbeskrivning och kontakt:
Liten grusväg bakom Gerlesborgsskolans konsthall, skyltat Skärkäll.
Höger vid brevlådor.
Skärkäll Östra 24
457 48 Hamburgsund.
0737-57 87 80
sverkereklund@konstepidemin.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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CLAES HAKENÄS

F

lyttade till Svenneby förra året och har numera
min ateljé hemma. Var tidigare verksam i Göteborg och hade då ateljé på Konstepidemin. Har
gått på Valands konsthögskola. Jag har haft ett stort
antal separatutställningar och en hel del offentliga
arbeten.

Teknik: Olja och tempera.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör norrut från Gerlesborgsskolan
mot Hamburgsund ca 2 km
(3 min). Tag av höger vid skylt
Vrångstad (precis innan Svenneby
gamla Kyrka). Kör 450 m till
vägen gör en sväng. Ateljén ligger
i svängen i det vita huset bredvid
ladan.
Svenneby Solbräcke 1
457 48 Hamburgsund
073-350 91 33
claes.hakenas@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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SYLVETTE WIKSTRÖM

R

ötter i Frankrike och Belgien. Fotspår och utställningar
i Göteborg, Norra Bohuslän, Stockholm, Provence och
Skåne. Konstnärligt verksam sedan 1992. Varmt välkomna
till min nya ateljébostad mitt i ekobyn Skärkäll!

Teknik: Måleri och skulptur.
Vägbeskrivning och kontakt:
Grusväg höger om Gerlesborgs
Konsthall, skylt Skärkäll, håll
vänster. Parkera på P-platsen. Gå
rakt fram, passera lada och torp.
Litet rött hus med glasveranda.
Skärkäll västra nr 5
457 48 Hamburgsund
0701-40 60 55
info@sylvette.se
www.sylvette.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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BO LEANDER*

J

ag började måla 1996, mitt i livet. Sedan 2007 bor
jag i Bohuslän där jag kan utveckla mitt måleri
och samtidigt arbeta med kulturlivet.
Mediet är olja, och inspirationen hämtar jag från
landskapet jag lever i. I bilden omvandlas intrycken
till gestaltningar i nya skepnader. Fantasin skapar
figurer, scenerier, porträtt eller nya landskap.
Figurativt men inte naturtroget.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ateljén ligger mitt emot Svenneby
Gamla Kyrka. Parkera vid röda
ladan.
Svenneby Häradsväg 1
457 48 Hamburgsund
0705-48 33 77
www.bosseleander.se
bo.r.leander@telia.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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MARIANNE STERNER

Teknik: Måleri.

J

ag arbetar med färg och form som jag älskar.
Utbildning: Slöjdföreningens skola, Konstfackskolan.
Representerad på Statens Konstråd, Konst åt alla, Bohusläns
Museum, landsting och kommuner.

30
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Vägbeskrivning och kontakt:
Ta av mot Gerlesborg, andra
vägen till höger Övre Hogslättsvägen,
100 m till nr 14, långt rött hus
med flera lägenheter på vänster
sida.
Övre Hogslättsvägen 14L
457 48 Hamburgsund
0736-79 62 65
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PER PIXEL*

V

isar främst flygbilder från Västkusten och
närområdet.
Fotograferat sedan barnsben och flugit sen jag
blev flygfärdig. Söker det vackra, genuina och udda i
landskapet... och numer även det fula.
Bekymrad över hur Sverige snabbt håller på
att förfulas. Fina skogar ersätts av planterade och
kulturmarker runt byar växer igen och försvinner.
Skogens naturliga magi har försvunnit när vi bara
har industriskog och naturreservat att besöka.
Men från luften, på avstånd, ser det inte alltid så
bedrövligt ut, dolt i motljus och dimslöjor.
Det finns fortfarande vackert kvar, och vi omvärderar ständigt... Hur vacker kan inte en förfallen
byggnad vara?

Konstvandringen Kvirr ■ 2020

Teknik: Foto.
Vägbeskrivning och kontakt:
Följ en liten grusväg bakom
Gerlesborgs konsthall, skylt mot
Skärkäll. Efter 1 km en P-plats,
utställningen i ladan, följ
Kvirr-skyltar.
Skärkäll 3 Västra
457 48 Hamburgsund
0708-14 11 57
www.perpixel.se
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INGER WALLERTZ

M

32

åleriet är för mig en resa till en annan verklighet än den vi
har omkring oss.
Färgerna hjälper mig att ständigt förundras.
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Teknik: Tempera och collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Gult skolhus mellan Gerlesborg
och Hamburgsund, ca 5 km söder
om Hamburgsund, liten byväg
med skylt Övertun.
Övertun 17
457 47 Hamburgsund
0702-50 84 49
inger.wallertz41@icloud.com
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CARINA PAULSSON*

F

ärgen och ljuset står i fokus i mitt arbete. Jag
väljer temperan för dess unika lyskrafts skull och
glaset för dess skönhet och transparens. Naturen
omkring mig inspirerar.

Teknik: Måleri, glas.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ta av 100 m norr om infart till
Gerlesborg vid skylt ”Villa
Akvarellen”. Följ Kvirrskyltar
till vitt hus vid vägs ände.
Rinnaren 6
457 48 Hamburgsund
0705-68 80 44
carinapaulsson@hotmail.se
www.carinapaulsson.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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MARGARETA BLOMBERG*

J

ag är oljemålare. Dagens ljus är viktigt för mig
Det varma gråmjuka novemberljuset, det isblå
i september med gula solstick, ger liv åt torra
kvistar, rönnbär, musslor, svarta citroner och fröhus
på min ateljébänk.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Vid infarten till Gerlesborgsskolan, vitt hus med ateljéfönster
Gerlesborgsvägen 9
457 48 Hamburgsund
0523-515 49, 0702-16 50 78
margareta@gerlesborg.se
www.mblomberg.gerlesborg.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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AGNETA EKKMAN WINGATE*

Teknik: Analogt fotografi, digitala
utskrifter.
Vägbeskrivning och kontakt:
Liten grusväg bakom Gerlesborgsskolans konsthall. Skyltat
Skärkäll. Kör 1 km. P-plats. Tag
höger vid många brevlådor. Hus
som klättrar på berget.
Skärkäll östra 23
457 48 Hamburgsund
0738-00 50 97
agneta.ekman.wingate@gmail.com
agnetaekman.se

I

vy 8 år: ”Farmor det håller på att bli varmare”
Vad är viktigt att göra just Nu?
Hur skall vi egentligen använda vår tid?
Konsumtionskulturens innehåll är att väcka vårt begär.
Men det finns ett annat livsspår.
The Spell.. förtrollningen ..of the Sensious…
av djup nedärvd delaktighet med naturen.
I min nya bok Trösta mig humlemor mejslar poeten Jonas
Gren och jag ut ett spår förbi kapitalismens halskedja och kätting. Djup ner i våra nedärvda lager finns en annan kultur.
Välkommen att samtala!
Hur skall vi återerövra vår delaktighet som naturvarelser och
inte fortsätta vår väg i en tillvaro åtskild från naturen?

Ring gärna för besök övriga tider.
Konstvandringen Kvirr ■ 2020
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HÅKAN OLSON*

D

et är en härlig känsla att se något växa fram på en duk,
ändra, måla över, skapa nya bilder. Ibland växer en stadsmiljö fram, ibland stormiga hav med båtar eller fåglar, eller
så blir det människor som sitter vid ett bord och pratar om viktiga eller oviktiga saker. Inte sällan blir det musiker, människor
som med sitt spel vill försköna livet.
Mest målar jag med akryl som är lätt att ändra och måla över.
På sistone har jag börjat bland akvarell och bläckteckning, då
kan jag ta med block och penna ut i min kajak. Ja, det är faktiskt
rätt kul att måla.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Följ en liten grusväg bakom
Gerlesborgs konsthall, skylt mot
Skärkäll. Efter 2 km på grusvägen
ser du en P-plats, gå till höger runt
den öppna platsen. Följ Kvirrskyltar.
Rött hus med torn.
Skärkäll Östra 34
457 48 Hamburgsund
0709-96 02 88
Ring gärna för besök övriga tider.
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SAMUEL SAMUELSSON

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Sväng av vid Bottna inn eller
KKV följ kvirrskyltar till Botniks
studios parkering och promenera
därifrån.
Korslid 1
457 48 Hamburgsund
0738-17 77 16
samuels@telia.com

S

amtalet som pågår utan man tänker på det, arbetet som
sker utan någon lägger märke till att det blir gjort. Allt det
som är på riktigt men är så osynligt, det som kallas vardagen,
som får mig att stanna upp och se om det är så.
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BIRGITTA BENGTSON

L
Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Följ grusväg bakom Gerlesborgs
konsthall mot Skärkäll. T.v. vid
brevlådorna, gå genom gården,
längst bort t.v. vid berget är
”ateljebengtson”, svart ateljé.
Skärkäll Västra 8
457 48 Hamburgsund
0705-09 99 23
birgitta@ateljebengtson.se
www.ateljebengtson.se

juset hos Edward Hopper bär samtidigt på en
andlig strävan och ett sensuellt löfte. Jag är väldigt
intresserad av ljus, särskilt solljus.
Vad är du ute efter?
– Jag är ute efter mig själv.
Hans enda motiv är ljuset, som en existentiell
förutsättning för människan. Den vita duken är en
enorm provokation. Den skrämmer. Antingen för att
det finns för mycket att fylla duken med – eller för att
man inte räcker till själv.
Jag känner väl igen mig själv i E. Hoppers uttalanden.
Välkommen till ateljebengtson i Skärkälls ekologiska
ateljéby!

Ring gärna för besök övriga tider.
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PER BERGER

A

tt betrakta målningar och att måla bilder kan
förhöja livskänslan.

Teknik: Oljefärg, akvarell.
Vägbeskrivning och kontakt:
Parkera vid Gerlesborgsskolans
konsthall. Det övre av två vita
bostadshus vid början av grusvägen till Skärkäll.
Gerlesborg Bräcke 3
457 48 Hamburgsund
0706-30 41 89
perberger1@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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TONE LADEGÅRD THIDEMAN*

G

enom mitt arbete med skulptur gestaltar jag mitt
liv; mina känslor, händelser, mötet med människor, djur och natur.
Jag använder stengodslera som byggmaterial och
arbetar med både stora och små format. Leran är
mjuk och smidig, krävande och kompromisslös, lätt
och samtidigt fordrande. Metalloxider eller glasyr
ger färg och lyster till skulpturens yta. Några bränner
jag i Raku-ugn.

Teknik: Keramik, skulptur.
Vägbeskrivning och kontakt:
Min ateljé nås både från vägen
mellan Fjällbacka–Hamburgsund
och vägen Hamburgsund–Kville.
Stora Jore Torp 2
457 42 Fjällbacka
0761-33 49 10
toneladegardt@yahoo.se
www.konkhylion.com
Ring gärna för besök övriga tider.

40

Konstvandringen Kvirr ■ 2020

192

OSCAR NORDBLOM*

A

kvarell och teckning är mina huvudsakliga
uttrycksmedel.
Landskapets grafiska uttryck och silhuetter
är den motivvärld som jag ständigt återkommer till.
Drar hellre ifrån än lägger till.

Teknik: akvarell, tuschmåleri, kol
och blyerts.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Ingrid Bergmans torg kör
Södra Hamngatan och fortsätt in
på Sälviksvägen.
Parkera i hamnen vid Sjö
räddningen. Vitt hus på vänster
sida. Ateljé mindre vitt hus på
tomten.
Sälviksvägen 4
457 40 Fjällbacka
0734-03 55 28
oscar.nordblom@telia.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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ANNETT FLORÉN

”
Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Liten grusväg bakom Gerlesborgs
Konsthall, skyltat Skärkäll, ca 700
m, vik av mot Dalarna, röd lada
på vänster sida – rött hus på höger
sida.
Gerlesborg Dalarna 5
457 48 Hamburgsund
0707-47 49 17
info@annettfloren.com
www.annettfloren.com

Att aldrig gå vilse är att inte leva, att inte veta hur
man går vilse leder till undergång och någonstans i detta terra incognita finns ett liv där man
upptäcker saker”, skriver författaren Rebecca Solnit.
Det är så jag förhåller mig i mitt arbete. Slumpen och
det som händer, ofta av misstag, blir möjligheter som
jag försöker att ta vara på. Använder mig av lerans
unika plastiska egenskaper, jag pressar, kastar och
drar – ibland drejar jag… Arbetar både med bruks
ting och skulptur/objekt. Bränner helst i vedeldade
ugnar.
Jag är utbildad på HDK-Keramikkonst i Göteborg,
Masterexamen 1990.

Ring gärna för besök övriga tider.

42

Konstvandringen Kvirr ■ 2020

196

MARIANN GUNNEMARK*

L

eran, följsam och motsträvig på samma gång.
Leran bestämmer mycket, men inte allt. Vi har en
tyst överenskommelse. Och vi tänker inte överge
varann, leran och jag. Det är lek och allvar.
Jag letar efter något borttappat.

Teknik: Keramik, skulptur.
Vägbeskrivning och kontakt
Kör mot Gerlesborg och förbi
Gerlesborgsskolan. Första avtagsvägen till höger är Skutebacken,
det tredje huset (vitt, med veranda)
på vänster sida är nr 6.
Gerlesborg Skutebacken 6
457 48 Hamburgsund
0704-69 43 08
mgunnemark@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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INGVAR JACOBSSON*

J

ag började måla akvarell för 18 år sedan hos
textilkonstnären Inger Wihl i Gerlesborg. Jag fastnade direkt för akvarellens konstnärliga uttryck
och har genom åren gått på en del kurser bland annat
på Gerlesborgsskolan. Mina motiv hittar jag främst
i vinterlandskapet, men även gamla byggnader kan
fascinera mig, där vilar mystik.

Teknik: Akvarell.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör mot Gerlesborg och förbi
Gerlesborgsskolan mot Spånslätt.
Ta höger Spånslätt.
Skepparvägen 4
457 48 Hamburgsund
0706-06 84 17
Ring gärna för besök övriga tider.
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STEFAN CEDER*

J

ag arbetar i huvudsak i olja och akryl, men även
med grafik och skulptur.
Min bildvärld är en blandning av drömmar
och associationer och dagar som gick. Allt som går
in kommer ut. Ibland ljust ibland dunkelt, som livet
självt. Har haft ett fyrtiotal separatutställningar,
representeras hos Statens Konstråd, kommuner och
Landsting.
”Bilderna förmedlar mentala gölar av stillastående
i det urbana landskapet. Platser bortom glömskan,
en blind fläck i stadsplanerarnas annars allseende
blick. Eller så har de hamnat där som någon sorts
organisatorisk smolk i den brusande samtidens
ögonvrå. Det bara är. Ibland svårt flagnade.”
Ur recension av Stefan Nilsson.
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Teknik: Måleri, grafik.
Vägbeskrivning: Kör norrut från
Gerlesborgsskolan mot Hamburgsund. Tag av höger vid Svenneby
Nya Kyrka. Kör c:a 1 km till Kvirrskylt. Tag av höger på grusväg till
näst sista huset.
Gunneröd Hagarna 2
457 48 Hamburgsund
0735-75 25 45
stefanceder.art@telia.com
www.stefanceder.se
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KONSTLOTTERI 2020
Antal lotter: 1 960 st.
Vinstvärde 24 000 kr.
Eventuellt överskott går
till KVIRR.

Vinster ej hämtade före 2020-07-31 tillfaller KVIRR.
Lotteriansvarig: Joakim Arthur info@solhem.eu

Åk på konstvandring i Ranrike i påsk där konstnärer
och konsthantverkare håller sina ateljéer och verkstäder
öppna, från Strömstad i norr till Lysekil i söder. Börja
gärna din vandring på samlingsutställningen. Den finns
på Solhem, strax norr om Rabbalshede, avfart 104 på E6.
Vernissage på skärtorsdagen kl. 17-19.
Du kan köpa konstlotter hos konstnärerna du besöker
eller på utställningen. Innan påsk finns vinsterna utställda
på Solhem samt på www.kvirr.se. Vinnarna meddelas
snarast efter dragningen. Dragning senast 2020-04-30.

Peter Engberg
”Stupfullt”, grafik (originalgiclee)
h 72 x b 52 cm

Ingrid Sandberg
”Magic” ur serien watersign, foto på akvarellpapper,
h 62 x b 42 cm

Merja Koskela
”Häst”, stengods,
h 27 X l 23 cm

Ewa Thibaud
”Skog”, glas i lampworkteknik,
h 22 x b 14 x14

Annett Florén
”Tankehus rand”, stengods/porslin,
h 29 x b 11,5 x 9 cm

Margareta Blomberg
”Augusti”, olja,
h 32,5 x b 35,5 cm
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Er leverantör av keramiklera finns i
Munkedal.

Keramiklera.se
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0524-799 270

servar din bil
Lärlingsvägen 2, Munkedal
0524-799
270 * Vi
info@munkedalsbilservice.se | www. munkedalsbilservice.se
Däckservice

Munkedals

Svens Måleri &Lärlingsvägen
Golvtjänst
2, Munkedal

Munkedals

0524-799

info@munkedalsbilservice.se | www. munkedalsbilservice.se

*
räntefritt
* 24 månader
Vi servar 270
din bil
* Vi ser
0524-799
*
270
* Assistansförsäkring
* Däcks
* Däckservice
24
månader
räntefritt
* 24 må
*
Assistansförsäkring
* Assist
*

Lärlingsvägen 2, Munkedal
Lärlingsvägen 2, Munkedal
info@munkedalsbilservice.se
info@munkedalsbilservice.se | www.
munkedalsbilservice.se | www. munkedalsbilservice.se

www.svensmaleri.se

Strandpromenaden 13 | 452 30 Strömstad
Telefon 0526-121 55 | butik@svensmaleri.se
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Vid strandkanten,
på gångavstånd till
Grebbestad
•

20 år

•

TanumStrand hotell, restaurang och SPA är öppet
dagligen för övernattning, frukost, lunch och
middag. SPA, bad och träning. Välkommen!

i konstens tjänst

Samlingsutställningen i Dalslands Konstmuseum
öppnas 21 maj 11.00.
Ateljéerna/verkstäderna, samlingsutställningen
öppna dagligen 11 - 18.

För komplett info: www.konstvandring.nu

+46 525 19000

* Vi ser
* Däcks
* 24 m
* Assis

www.tanumstrand.se

5

ICA Nära Bovallstrand

10

Öppet Mån-Lör 8-20, Sön 10-18

Ramsviks Övergård

12

Stugor och lägenheter vid Sotekanalen

öppetider i påsk
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

8-20
8-20
8-18
8-20
8-18

Lugnt och fint boende med självhushåll mitt i ett av Bohusläns
vackraste naturreservat
Välkomna till Helena och Martin Bohlin

Välkomna in till oss!
facebook.com/icabovallstrand

0523-581 84 eller 070 494 38 26

Tel. 0523 - 510 02

Ett hav
av växter!
Öppettider: Mån-fre 9–18 | lör 10–16 | sön 11–16
Tel: 0523-50305 | Hunnebostrand | www.solliden.nu

info@ramsviksovergard.se www.ramsviksovergard.se
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Välkomna till oss
året runt!

Tel. 0523-423 41 • 0706-59 97 06 • www.roegard.nu • Följ oss på facebook
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Vill du ha en bank
med hjärtat i norra
Bohuslän?

4

Kontakta oss!
Webb: www.sparbankentanum.se
Mejl: tips@sparbankentanum.se
Telefon: 0525-64900

15
Unik fastighet på attraktiva
Galtö. Mycket stor, lättskött
naturtomt med betagande
vyer. Arkitektritat hus, format
som ett åttkantigt fyrtorn,
disponerande enorma ytor
som kännetecknas av ljus
och rymd. Stora fönsterpartier
med havsutsikt och utblick
över bohuslänsk natur och
kustlandskap; exklusiva,
breda golvtiljor av douglasgran, solfjädersliknande
innertak.
Första våningsplanet har
tidigare använts som ateljé/
konstgalleri (huset är taxerat
som bostadsbyggnad med
lokaler, typkod 223), den totala
byggnadsytan är ca 350 m2,
varav lokalytan - första våningsplan - utgör ca 135 m2.

GÅR DU I SÄLJTANKAR?

Hör gärna av dig - förutsättningslöst!

PÅ ATTRAKTIVA GALTÖ: UNIKT ARKITEKTRITAT KONSTNÄRSHUS
MED VY ÖVER HAVET OCH TRÄDTOPPARNA

Mari Jankovski
073 99 639 55
info@sunnanhem.se
www.sunnanhem.se

Galtö Södra 99 - Tanum | Pris 8 900 000 kr eller högstbjudande | boyta 170 m2 |Tomtyta: 4 291 m2
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#FFFFFF
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Konstnärer

Amatörer som proffs
När det gäller konstmaterial
har vi det Ni behöver och
vi utför era inramningar!

Stensjö Gård
Hunnebostrand
0523-330 68
www.bpl.se/stensjo

KONSTKORT
AFFISCHER
BÖCKER
M.M.

S

TENS

www.stensglas.com 0530-605 16 070-962 48 04
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Service och kvalitét till låga priser
• PERENNER • PLANTOR • VÄXTER
• BINDERIER • SNITT Följ oss på

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

MUNKEDAL

www.jimmis.com

Hamburgsund - www.nordbloms.se

Vi ses väl i Lysekil?

GLASMÄSTERI
BÄCKEFORS

0524-104 55
4
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Här finns det alltid något att göra –
vi har intressanta kulturevenemang,
konstutställningar och aktiviteter året
runt i hela kommunen. Passa på att
titta förbi på din konstrunda!

Läs mer om Lysekil och våra
evenemang på www.lysekil.se

www.tanum.se

Skaftö Folkets Hus
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8-14 april kl 13-16

Skaftös folkliv då och nu
skildrat av
CG Bernardsson och
Skaftö skola.

8-14/2 öppet dagligen kl 13-16
8/4 Vernissage
9/4 Berättarkafé kl. 14.00 med
Klas Berntsson, CG Bernardssons
brorson. Kom och fika, lyssna och
berätta din historia.
12 /4 Föreläsning kl. 16.00 Elisabeth Corsander, museipedagog
och etnolog. Hon föreläser om CG Bernardsson och folklivet.
Bohusläns museum. Inträde 100 kr.
9

Centrum för linets lovsång i Bohuslän.
Kom och bråka hos oss.
www.bohuslin.se
ÖPPETTIDER
I PÅSK
8-13 APRIL
Ons 12-21
Tors 12-01
Fre 12-01
Lör 12-23
Sön 12-21
Mån 12-15

GENERÖS PÅSKLUNCH
FRE-SÖN KL. 12-16

6

195kr inkl. förrättsbuffe
med påskens
alla läckerheter,
välj fisk eller kyckling till
varmrätt samt kaffe & påskgott
Varmt Välkomna!

Hjalmars Brygga
i Hamburgsund
0525-338 82
www.hjalmars.se
32

Solhem krukmakeri
Ett bohuslänskt hantverk

DAGS IFÖR
ALLT
EN
NY
GRILL?
BUTIK

Välkomna året om

Solhem norgård 10
457 56 Rabbalshede
Tel: 0525-370 30
www.solhem.eu

Vägbeskrivning från E6:
Avfart 104, Rabbalshedemotet
följ skyltarna krukmakeri & galleri.

GRILLAR
UTEKÖK - RÖKAR
STEKHÄLLAR - BASTU
KAMINER - INSATSER
KAKELUGNAR &
MYCKET MER!
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HEESTRAND

6
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mitt emellan Smögen och Grebbestad

Mysiga lokaler med havet och
klipporna som närmsta granne

KURSER
KONFERENSER
FEST
LOGI
ÖPPET ÅRET OM!

KUSTNÄRA

and Conference
B&B

+46 523 536 36
info@kustnara.com
www.kustnara.com

Torreby Slott öppnar upp för åretrunt-verksamhet
med hotell och restaurang och blir ett slott i tiden.
Mat och dryck är i fokus och hållbarhet en självklarhet.
Huvudinriktning på lokala råvaror och menyer som följer säsongen.
Välkommen på lunch, middag eller en fika.

0524-285 39 | www.festningshotellene.no

SOMMARUTSTÄLLNING
Kvirr fyller 25 år och det firar vi bland annat
med en sommarutställning i Solhem Konsthall.
Missa inte den!
11 juli – 1 augusti
Solhem Konsthall ligger vid E6, avfart 104, vid Rabbalshede
Öppettider:
Vardagar 12 – 18
Lördag, söndag 11 – 15
Tack för allt stöd!
Det är våra annonsörer och sponsorer som gör konstvandringen möjlig.
Vill du vara med och annonsera i Kvirrs katalog 2021
och därmed stötta kulturlivet i norra Bohuslän?
Maila till: toneladegardt@yahoo.se

ANNONSÖRER
1. Svens Måleri & Golvtjänst

19. Laxbutiken i Ljungskile

0526-121 55, www.svensmaleri.se

0522-208 10, www.laxbutiken.se

2. Växthuset Ulvesund
0522-207 24, www.ulvesund.se

19. Ljungskile Församling
www.svenskakyrkan.se/ljungskile

3. Dalslands Konstvandring

19. LL Form & Lera

www.konstvandring.nu

www.llformolera.com

3. Stens Glasmästeri

20 Marsipanladan

www.stensglas.com

0522-65 13 48 www.kutterkonfekt.se

4. Sparbanken Tanum

21. Orust Konstförening

0525-649 00, www.sparbankentanum.se

Kajutan, Henån

4. Tanum Kommun

21. Orustkonstnärerna

0525-180 00, www.tanum.se

Kajutan, Henån

5. Tanum Strand

22. Bjurfors

0525-190 00, www.tanumstrand.se

0304-66 00 00 www.bjurfors.se/bohuslan

6. Kustnära B&B Konferens

23. Sundsby Gårdscafé

0523-536 36 www.kustnara.com

0304-66 63 00, www.sundsbygardscafe.se

6. Nordbloms Trycksaker AB

24. Jordhammars Herrgård

0525-332 84, www.nordbloms.se

0303-77 35 55, www.jordhammarsherrgard.se

6 Hjalmars Bar & Brygga

25. Morlanda Handelsträdgård

0525-338 82, www.hjalmars.se

7. Stenverktyg i Bohuslän

Fröken Trulls Café & Antik
0709-70 28 34

0525-199 80, www.stenverktyg.se

26. Hotell & Restaurang Solliden

8. Konstnärernas Kollektivverkstad
Bohuslän

26. . Kristinedalkyrkan, Stenungsund

0523-518 95, www.kkv-b.se

9. Gerleborgsskolan Bohuslän
0523-517 10, www.gerleborgsskolan.se

9. Villa Akvarellen Bed & Breakfast
0523-57 700 www.villaakvarellen.se

10. Ica Nära Bovall
0523-510 02

11. Torreby Slott
0524-285 39, www.festningshotellene.no

12. Ramsviks Övergård
0523-581 84, www.ramsviksovergard.se

13. Sollidens Handelsträdgård
0523-503 05, www.solliden.nu

14. Butiken på Landet
0523-330 68, www.bpl.se/stensjo

14. Röe Gård Butik & Kafé

0303-698 70, www.hotellsolliden.se
0303-660 00 www. www.svenskakyrkan.se/
stenungsund/kyrkor/kristinedal
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Fjällbacka
Hamburgsund
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0303-818 80 www.stenungsund.se/stenungsundskonsthall

27. Stenungsögården

Hedekas
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Hällevadsholm
Färgelanda
Dingle
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Bovallstrand
10

18

Munkedal

Hunnebostrand

12 13

Smögen
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26. Stenungsunds Konsthall

Brastad

15

Kungshamn

Uddevalla

Malmön

17

0303-77 00 80, www.stenungsogarden.se

28. Tre Utställare
0707-8135 35

28. Södra Hamnen 31
0705-67 40 36, www.sodrahamnen31.se

29. Lottas Bak & Form

Lysekil

16

Fiskebäckskil
Grundsund

0702-19 47 33, www.lottasbakoform.se
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Ellös
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Henån 21
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Orust

19

Ljungskile

29. Salt & Sill
Varekil Svanesund

0304-67 34 80, www.saltosill.se

30. Tofta Herrgård Magasinet

0523-423 41, www.roegard.nu

0761-27 27 28,
www.toftaherrgardmagasinet.se

15. Sunnanhem

31. Konstrundan i Majorna

073-99 639 55, www.sunnanhem.se

www.kimgbg.se

16. Lysekils Kommun

32. Solhem Krukmakeri

0523-61 30 00, www.lysekil.se

0525-370 30, www.solhem.eu

16. Galleri Tint

32. Sommarutställning

08-12 14 75 42 www.nordicart.se

Solhemskonsthall

17. Bohusläns Museum

32. Rabbalshede Kraft

0522-65 65 00, www.bohuslansmuseum.se

0525-197 80, www.rabbalshede.se

17. Målarföreningen Kasen

33. Skaftö Folkets hus

0522-855 25, www.ateljekasen.se

0705-321995, wwwskaftofolketshus.se

17. Hallmans Bokhandel

34. Linmuseet i Kville

0522-64 58 50

Strömstad

Svenshögen

Käringön
Mollösund

23
Tjörn

Skärhamn

22

27 26

24

Stenungsund

Stora Höga

28

Klädesholmen 29
Rönnäng
Åstol
Dyrön

Kode
Kungälv

Marstrand
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Kärna

0523-516 00, www.bohuslin.se

17 Restaurang Everest Masala
0522-300 36, www.everestmasala.se

18. Bo Ehrlander Eftr.AB
031-22 35 50, www.keramiklera.se

18. Jimmis Handelsträdgård
0524-104 55, www.jimmis.com

18. Eldabutiken
0524-235 00, www.eldabutiken.se

18. Munkedals Bilservice
0524-79 92 70, www.munkedalsbilservice.se

Göteborg
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