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Höstlov på Wanås Konst – mystik och drömlik grafik 
 
Wanås Konst bjuder på höstlovsprogram med workshop bland tryckpressar och 
mjölkkartonger, familjevisningar samt barnboksrum där man kan ta steget in i fantasins värld. 
Första helgen är Maria Bajt på plats, konstnären bakom konstbarnboken Kor kan drömma. 
Höstlovet är sista veckan för årets omtalade utställningar med Nathalie Djurberg & Hans Berg, 
Rafael Gómezbarros och Per Kirkeby. Konsthallen håller specialöppet dagligen kl. 11– 16, 29 
oktober till 6 november och Wanås Café erbjuder höstfika och matigare alternativ som varm 
gryta och pannkakor. Alla höstlovsaktiviteter ingår i entrén och det är alltid fri entré för barn & 
unga upp till 18 år. Veckan avslutas med Finissage – söndag 1 november är det 
säsongsavslutning och visning av utställningarna med konstnärlig ledare Elisabeth Millqvist och 
David Svensson. 
 
 

 
       

1. Maria Bajt, Kor kan drömma/ Cows Can Dream; Sent en kväll tar kon Sam chansen att smyga ut i Wanås skulpturpark för att ta reda 
på vad konst är. 
 

 
 
 



 
 
 
Om programmet 
Öppen workshop som alla kan vara med i, första helgen tillsammans med konstnären Maria Bajt som 
gjort bilderna i Kor kan drömma. Vad finns i parken på natten? Rista, pressa, tryck – gör dina egna 
bilder. Missa inte vårt barnboksrum där ni kan lyssna på boken Kor kan drömma på svenska, engelska 
och arabiska. Nu är det också sista chansen att se årets utställningar. Följ med på en familjevisning av 
skulpturparken och gården på Wanås som passar alla åldrar. Säsongsavslutning söndag 6 november 
med Finissage och specialprogram. 
 
Program Höstlovsaktiviteter, 2016 
29 – 30 oktober 
Dagligen kl. 11 – 12.30 Kor kan drömma – Familjevisning i parken och på gården. 
Dagligen kl. 13 – 16 Rista, pressa, tryck – gör dina egna bilder. Öppen grafikworkshop med Maria 
Bajt, konstnären bakom boken Kor kan drömma. 
Lördag 29 oktober kl. 14  Visning – följ med våra kunniga guider och upptäck konsten  på Wanås 
(ca 1,5 h). 
 
31 oktober – 4 november 
Specialprogram för fritidsgårdar: 
Dagligen kl. 9 – 11 – Rista, pressa, tryck – gör dina egna bilder. Öppen grafikworkshop för 
fritidsgårdar - Föranmäl ert besök: pedagogik@wanaskonst.se  
För alla: 
Dagligen kl. 11 – 12.30 Kor kan drömma – Familjevisning i parken och på gården. 
Dagligen kl. 13 – 16 Rista, pressa, tryck – gör dina egna bilder. Öppen grafikworkshop – drop in för 
alla. 
 
5 – 6 november 
Dagligen kl. 11 – 12.30 Kor kan drömma – Familjevisning i parken och på gården. 
Dagligen kl. 13 – 16 Rista, pressa, tryck – gör dina egna bilder. Öppen grafikworkshop – drop in för 
alla. 
Lördagsvisning kl. 14 – Visning – följ med våra kunniga guider och upptäck konsten på Wanås (ca 
1,5 h). 
 
Söndag 6 november 
Höstlovsprogram samt Finissage och säsongsavslutning 
Kl. 14 Årets sista visning av 2016 års utställningar med Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare på 
Wanås Konst (ca 1,5 h) och konstnären David Svensson. 
……………………………………………………….. 
 
Utställningar på Wanås Konst 2016  
Missa inte årets omtalade utställningar som pågår till 6 november! 
Nathalie Djurberg & Hans Berg 
Rafael Gómezbarros 
Återblick – Per Kirkeby 
Utställningsperiod: 15 maj – 6 november 2016. 
 
Skulpturparken på Wanås Konst 2016  
Öppet dagligen året runt. 
Välkomna att uppleva samlingen av internationella konstnärer. Verk av Iqshaan Adams, Jacob Dahlgren, 
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Jene Highstein, Jenny Holzer, Tadashi Kawamata, Maya Lin, Marianne 
Lindberg De Geer, Yoko Ono, Ann-Sofi Sidén mfl. 
 
……………………………………………………….. 
 
 



 
 
 
 
Öppet  
Årets utställningar 15 maj – 6 nov, 2016  
Oktober endast helger kl. 11–16 
31 okt – 6 nov, (höstlovsveckan) öppet dagligen kl. 11–16 
Konsthallen, inomhusinstallationer, Shop, Deli och Café har öppet 
Skulpturparken öppen dagligen året runt kl. 8 – 19 
 
.……………………………………………………….. 
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Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar 
synen på samhället. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med 
nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia 
möts. Wanås består ett medeltida slott, ett ekologiskt lantbruk, en naturskön skulpturpark och en konsthall, och 
är beläget i södra Sverige. 
 
Sedan 1987 visas och produceras samtida platsspecifik konst av internationellt etablerade konstnärer på Wanås. 
I skulpturparkens permanenta samling finns 70 verk som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer som 
Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén mfl. Tusentals barn deltar årligen i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar. Grundaren Marika Wachtmeister initierade 
utställningsverksamheten 1987. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från 
Malmö/Köpenhamn. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. 
Wanås är medlem av European Land + Art Network (ELAN) och är en Long Run Destination – ledande inom 
hållbar utveckling inom besöksnäring, lokalt utveckling och kulturvård. Det innebär att Wanås är en global 
Ecosphere Retreats ® certifierad Long Run Destination. Wanås arbetar för hållbar utveckling, främst inom 
besöksnäringen, men även för samhällsutveckling och kulturförvaltning. Läs mer på www.wanaskonst.se  
 


