
Vi firar veckans lysande fönster 
sju söndagar i rad i museets ateljé
Det är gratis och vi bjuder på dricka, frukt och snacks

Invigning 1 december kl. 15.00–15.45 
Konsert med Kulturskolans blockflöjtgrupp 
Kultur- och fritidschef Maria Larsdotter Spertina  
inviger ”Lysande fönster i Rydal”. 

Gympapass 8 december kl. 15.00–15.30 
Skene Kvinnliga Gymnastikförening leder ett gympapass. 
Även män är välkomna. 

Workshop 15 december kl. 14.30–15.45 
Måleriworkshop med utställare Elin Larsson 

Konsert 22 december kl. 15.00–15.45 
Mejram är det fräscha, spännande och skivaktuella bandet som 
kombinerar det bästa av två världar – folkmusik och pop – och 
blandar allt till en kompott med smak av både svenskt och  
amerikanskt. Musiken är ärlig, innerlig, kraftfull, svängig, sårbar 
och laddad med energi och känslor. Flera olika instrument  
används och låtar på både svenska och engelska varvas 
med instrumentala låtar. 

Workshop 29 december kl. 14.30–15.45 
Kom och gör din nyårskrans tillsammans med Kreativa spår.  
I museets ateljé finns ris, kottar och diverse material, men ta gärna 
med eget om du vill använda det. För alla åldrar men 
barn under 9 år bör ha vuxet sällskap. Drop in. 

Workshop 5 januari kl. 14.30–15.45 
Fotoworkshop med Pontus Carlweitz, vi fotograferar 
med mobilen, för alla ådrar. 

Konsert 12 januari kl. 15.00–15.45 
Avslutningskonsert med Kulturskolan 

Lysande fönster i Rydal 2019
Lysande fönster i Rydal är en del av det kommunomfattande 
projektet Advent i Mark och 2019 genomförs det för första 
gången. Inspirationen med en gigantisk adventskalender är 
hämtad från Saltaire i England, som sedan 2006 har 
arrangerat en Living Advent Calendar. 
I Rydal kommer totalt 28 fönster tändas mellan 1–24 decem-
ber. Det är privatpersoner, föreningar, företag, byalag och 
offentliga verksamheter som har skapat de olika fönster-
installationerna. Varje dag kl. 15.00 tänds ett eller flera 
fönster, som sedan är tänt till kl. 22.00. Alla fönster
kommer att vara tända dessa tider till och med 12 januari. 
Samarbetet med Saltaire sker genom att Rydals museum har 
en egen fönsterinstallation i Saltaire (tänds 16 dec) och Saltaire 
har en i Rydal. Samarbetet sker också på sociala medier.  
Mer information om fönstren kommer kontinuerligt att läggas 
ut på museets hemsida och facebook. Med Advent i Mark 
hoppas vi kunna sätta Mark på kartan och med den kreativa 
processen skapa förutsättningar för glädje och samhörighet. 
Använd gärna hashtaggar #adventimark, #rydalsmuseum, 
#lysandefönsterirydal och #saltairelivingadventcalendar 
mark.se/rydalsmuseum 
www.upplevmark.com
Rydals museum hitter du även på Facebook och Instagram.

Besöksadress: Boråsvägen 237, Rydal
Telefon: 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseumProjektet finansieras med medel från: Per Marbys stiftelse för kulturvård, 

Kultur i Väst, Marks kommun och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Lysande fönster i Rydal 2019

Varje dag tänds ett nytt fönster 
i vår gigantiska adventskalender
Klockan 15.00 1 december–24 december 

Upplev fönstren på museets fasad
kl. 15.00–22.00 1 december–12 januari



Entré

24

8

9151

4

2
12

7
23

22
19

17
10

21
13

18
20

1
6

11

14

3

16

RYDALS MUSEUM
Parkering

18

8

1

1

24

23

22

21

20

19

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

18

58
1

Varje dag 1-24 december 
öppnas det ett nytt fönster  
(1 december öppnas 3 fönster och 

8 december öppnas 2 fönster)

Trådar i väven - Vävcenter Sjuhärad

När det första ljuset brinner - Ola Erikson

De fyra elementen - Marks gymnasiesärskola

Midvinternatt - Simone Mohlén

Fredsängeln... magiska trådar i Tygriket - Tygriket

Rebecka Larsdotter

SoMe Xmas-inspo from Mark - Hans K och Markslöjd

Jul i Viljans Park - Fritsla Byalag

Christmas - both perspective - Lyckeskolan, textil

JUL - året runt på Förläggargård - Förläggargårsför.

Du är min vän - Fotograf Saga Charlotte Håkanson

En värld - Marks gymnasieskola ”Mål i livet”

Vi värnar vår hembygd - Kinna Hembygdsförening

PULS - Skene Kvinnliga Gymnastikförening

Vila - Siv Wihelmsson

Se på vår tröskel står - Elin Larsson

Här vaktar vi - Byalaget Rydals Framtid

Idrottshistoria i siluett - MarksIdrottshistoriska sällskap

Den man älskar aktar man - Kvinnojouren i Mark

Nordisk vinter - Lyckeskolan, bild

Välkommen hem - Marks Bostads AB

Julgran typ 1 - Lotta och Emma Ranefjärd

Niina Räisänen

Tina Ragnarssons äppelskörd 

Is för alla - Fritsla Hockeyklubb

Midvinternatt - Mia G, Maire Y och Nathalie A

Saltaire Living Advent Calender


