
RYDALS MUSEUM
- mötesplats och kulturarena

HÖST & VINTER 2020

Permanent utställning
Spunnet, vävt och vunnet i möjligheternas Mark
I vår utställning om bygden upplever du dåtid och nutid. 
Du kan testa olika textila tekniker, spela spelet om Mark, 
lyssna på dialekter och musik samt utforska föremålen i 
minnenas magasin. 

Museibutik
En butik med rydalsproducerat 
bomullsgarn, rydalssouvenirer, 
fairtradeprodukter, leksaker och 
varor från kommunens textilföretag.
Samma öppettider som 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 av 
högsta kvalitet från Västra Götaland.
 
www.aklejahantverk.se

Rydals konferenscenter
Vid bokning ring tel: 0320 21 81 37
eller mejla: rydalskonferens@mark.se 
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. 
Nyckel finns att låna på museet 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 vår maskintekniker tillverkningsprocessen 
från råbomull till färdigt garn. Se Facebooksida för  
information om tider. För dessa visningar gäller drop-in.

mark.se/rydalsmuseum

Från utställningen Tor Cederman - Hemtamt - mellan dröm och virklighet

Öppettider
Torsdag ................................................ 12.00–19.00
Fredag, lördag och söndag .................... 12.00–16.00

Stängt: 24-25/12, 31/12 och 1/1
Vill du boka visning? Kontakta museet!



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

ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER *

26–27/9 - Nycirkusfestival
En sprudlande, rolig och spännande festival för barn, 
unga och vuxna. Se aktuellt program: mark.se/nycirkusfestival

DOKUMENT INIFRÅN 
27 september–10 januari 2021

Konstutställning med  
Sissi Andersson, 
Ingegerd Härgestam och 
Eva Orrbeck
 – måleri, glas, metall 

Invigning 27/9 kl.13.00*

Konstverk av Eva Orrbeck

VÄV I SJUHÄRAD
31 maj–13 september 

Utställningen berättar om den 
unika vävhistoria som finns i 
Sjuhärad.  

Samproduktion mellan 
Internationellt Vävcenter 
Sjuhärad och Rydals museum

 

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

Visst nappar det! av Jonas Dahlberg

STORYTELLING 3D
Att berätta en historia i tre dimensioner
13 juni– 27 september 

Ett åttiotal miniatyrer och 
modeller av över tjugo 
modellbyggare från 
Sverige och Norge

TOR CEDERMAN
Hemtamt - mellan dröm och virklighet
17 oktober–28 februari 2021

Tor Cederman är frilansande 
konstnär, konsthantverkare, 
utställningsformgivare och 
scenograf. Hans konstnärsskap 
befinner sig i gränslandet mel-
lan konst och konsthantverk.

Invigning 17/10 kl. 13.00*

”Mellan dröm och virklighet II”, del av 
textil triptyk 2020. Foto: TorCederman.

LYSANDE FÖNSTER I RYDAL
29 november–10 januari 2021

Adventskalender i fönstren på 
museibyggnaden.  
Fönsterinstallationerna är 
skapade av privatpersoner eller 
representanter från näringsliv, 
föreningar, byalag och offentlig 
verksamhet. Kalendern ses från 
utsidan av huset. Fönstren/ 
luckorna tänds efter hand och 
är sedan tända kl. 05.00–09.00 
och 15.00–23.00.

SANDRA MAGNUSSON
Urmylla
30 januari–11 april 2021

Sandra Magnusson rör sig  
med lätthet mellan skulptur, 
textil, måleri och installation. 
Utställningen är en drömsk  
betraktelse över skogen,  
människan och de osynliga  
trådar som binder dem  
samman.

Invigning 30/1 kl. 13.00*

28/10 kl. 11.00–15.00 - Workshop med Sländan
Slöjdklubben Sländan medverkar i år i Lysande fönster i Rydal.
Under vår drop-in-workshop  
skapar vi tillsammans vårt fönster.
För alla från 8 år och uppåt.

27/8 kl. 17.30–18.30 - Carl-Erik Johnsson 
Föredrag om Marks idrottshistoria.

30/8 kl. 11.00–12.00 - Christer Pettersson 
Föredrag om ”Att rekonstruera slaget vid Poltava”. 

5/9 kl. 12.30–15.30   
Workshop – Skapa landskap i miniatyr!              
Vi går igenom några enkla steg och tipsar om hur du kan komma 
igång med dioramabygge.

29/11 kl. 15.00 - Invigning Lysande fönster i Rydal  
Folkmusikgruppen Barmark framträder under invigning.                                          

5/12 kl. 14.00 - Kammarmusikkonsert  på museet 
Med Kazuko Ihara - flöjt, Johannes Nästesjö - kontrabas, Henrik 
Denerin - kompositon och elektronmusik.

Lysande fönster söndagsaktiviteter 
Söndagarna 6/12, 13/12, 20/12, 27/12, 3/1 och 10/1.
Se vår webbplats för tider och mer information.

*På grund av covid-19 restriktioner är det begränsat antal platser 
till våra programpunkter, därför är det obligatorisk föranmälan via 
e-post till rydalsmuseum@mark.se fyra dagar före evenemangets 
datum. Mer information finns på museets webbplats. 

27/10 kl. 11.00–13.00 - Lovgodis i museets ateljé 
Vi inspireras av Tor Cedermans utställning och skapar i museets 
ateljé. För alla från 8 år och uppåt. 


