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VÅR & SOMMAR 2019

Permanent utställning
Spunnet, vävt och vunnet i möjligheternas Mark
Museets basutställning berättar om Markbygden. 
Dåtid och nutid speglas på ett modernt och lekfullt sätt.

Museibutik
En butik med rydalsproducerat bom-
ullsgarn, rydalssouvenirer, fairtrade-
produkter, leksaker och varor från 
kommunens textilföretag.
Samma öppettider som museet.

Öppettider vecka 2–26, 34–52
Torsdag ................................................ 12.00–19.00
Fredag, lördag och söndag .................... 12.00–16.00
Stängt fredag 19/4 och fredag 22/6

Sommaröppetider vecka 27–33
Tisdag–onsdag ..................................... 12.00–17.00
Torsdag ............................................... 12.00–19.00
Fredag ............................................... 12.00–17.00
Lördag–söndag .................................... 12.00–16.00

Vill du boka visning? Kontakta museet!

Rydals Museum ligger 6 km norr om Kinna i 
Marks kommun, 25 km söder om Borås. Museet ligger 
mitt i samhället, vid genomfartsleden. Gratis parkering.

Tel: 0320 21 83 00
E-post: rydalsmuseum@mark.se
Adress: Boråsvägen 237, Rydal
Webbsida: mark.se/rydalsmuseum
Facebook: facebook.com/rydalsmuseum
Instagram: Rydalsmuseum

Akleja
Hantverksgruppen Akleja säljer 
närproducerat konsthantverk från 
Västra Götaland av högsta kvalitet.
 
www.aklejahantverk.se

Rydals konferenscenter
Det finns sju rum att boka i varierande storlekar.  
Vid bokning ring tel: 0707 47 51 31 
www.mark.se/rydalskonferenscenter

Historisk promenad 
Den historiska promenaden (750 m lång) tar dig runt på en 
tur i brukssamhället Rydal. Längs promenaden finns skyltar 
som berättar om människornas och byggnadernas historia. 
Det finns en broschyr med karta och nyckel finns att låna 
till de byggnader som du kan gå in i.

Maskinpark
Under våra maskinvisningar kan du se delar av den 
unika bevarade maskinparken köras igång. Flera gånger 
i månaden visar våra guider tillverkningsprocessen från 
råbomull till färdigt garn. Se Facebooksida för information 
om tider.
Vecka 27-33 - gratis guidad visning tisdag–fredag

mark.se/rydalsmuseum



TRÄSMAK - en utställning om svenska pinnstolar

Pinnstolen är en av våra 
vanligaste möbler, men 
ändå en doldis i inrednings-
sammanhang. Utställningen 
berättar om dess väg från unik 
herrgårdsmöbel till masspro-
ducerad vardagsvara och 
exportsuccé. 
Se en mångfald av exempel 
på hur denna enkla möbel 
utvecklats designmässigt av 
olika formgivare från 1800-tal 
till nutid. Provsitt gärna!

Finissage i utställningen Träsmak 
Söndag 19 maj kl 14.00–15.00. 

Träsmak - berättelsen om den svenska pinnstolen 
Författaren Mats Palmquist kom hösten 2018 ut med boken 
”Träsmak - En bok om svenska pinnstolar” som ligger till grund för 
utställningen. Följ med på en vandring och provsittning genom den 
svenska pinnstolshistorien tillsammans med experten själv.

SKÄRPA - EX-ut 

En vårtradition på Rydals 
museum är utställningen med 
avgångseleverna vid estetiska 
programmet på Marks gymna-
sieskola. Eleverna har själva 
fått prova på vad det innebär 
att samarbeta kring skapandet 
av en utställning och visa sina 
alster i det offentliga rummet.

Fotograf: Sophie Andersson

För övriga arrangemang i samband med utställningarna, se vår 
Facebooksida eller webbsida.

14 februari–19 maj

28 mars–12 maj

MORGAN FERM - Mekaniska målningar

 
Konstnären och formgivaren 
Morgan Ferm har kallats för 
”mannen med det gyllene 
snittet”. Genom meditativa 
konstverk som är i konstant 
förändring, hittar han nya 
uttrycksmöjligheter i tusenåri-
ga geometriska principer. Själv 
föredrar Morgan att kalla sina 
skapelser för mekaniska 
målningar.

Vernissage lördag 15/6 kl 13.00
Specialvisning med konstnären själv i samband med invigningen.

VINDENS MONOLOG – Ljudande keramik Mario Rojas 
                   
Konstnären Mario Rojas 
ställer för första gången ut 
sina egna tolkningar av dessa 
mytomspunna krus som enligt 
traditionen utgör en harmoni 
mellan de fyra elementen jord, 
eld, luft och vatten. ”Las vasi-
jas silbadoras”, de visslande 
kärlen, tros ha sitt ursprung 
i Chorrerakulturen i södra 
Ecuador för mer än 3 000 år 
sedan. 

Vernissage lördag 25/5 kl 13.00
Konstnären själv visar och berättar om skapandet av kärlen.

25 maj–15 september

15 juni–10 november

Sommarslöjda med 
Sländan 
Tisdag 18 juni kl 11.00–16.00
Onsdag 19 juni kl 11.00–16.00
Torsdag 20 juni kl 11.00–16.00 

Ateljén på Rydals museum 
Vi slöjdar i olika tekniker och olika material med kunniga och 
erfarna handledare. Gratis, material ingår. Drop-in, ingen anmälan. 
Från 8 år och uppåt. Tillgång till pentry finns, om du vill ha med 
matsäck. Frågor? Kontakta Tina Collins på Rydals museum 
0320 21 83 05, tina.collins@mark.se. 

Nycirkusfestival 29–30 juni 
kl 12.00–16.00 båda dagarna

Festivalen är ett berikande, 
spännande och roligt kulturinslag 
i Marks kommun som riktas till 
alla åldrar. Det är en festival 
fylld med kreativt skapande och 
hissnande nycirkusföreställningar 
med professionella världsartister. 

Se hemsidan för aktuellt program. mark.se/nycirkusfestival

Förläggargårdsturen 
En tvådagars kulturhistorisk 
cykeltur där ni likt en tråd spinner 
genom den vackra textilbygden 
i Sjuhärad. Övernattning sker på 
de två anrika pensionaten Lydde 
gård och Kvarnen i Hyssna. En 
VIP visning på Rydals museum 
ingår i paketet.                   

mark.se/forlaggargardsturen

Dräll på Rydal, Vävevent 
Fredag 10 maj–lördag 11 maj 
kl 10.00–17.00 
Utställningar, föredrag och aktivi-
teter med väv i fokus 
Kom och ta del av intressant 
utställningar, föredrag och 

workshops av företag och vävare i Västra Götaland. Mer informa-
tion finns på Föreningen Internationellt Vävcenters hemsida 
www.weavingscenter.se 

DRÄLL I SJUHÄRAD 
18 april–söndag 11 maj 

Rutor och ränder, matt och 
blankt, varp och inslag -eviga 
mönster. 
En utställning producerad 
av hemslöjdskonsulenterna i 
Västarvet. 

HÄNDER I SOMMAR


