
 

 

Pressinformation 17 oktober, 2018 
 
Höstlov på Wanås Konst med utställningar och höstlovsaktiviteter  
 
Under höstlovet vecka 44 är det dagligen aktiviteter för alla åldrar på Wanås Konst. 
Dessutom gästar Regionmuseet Kristianstad Wanås Konst med en c/o utställning som 
kombinerar forskning och konst, Natsukashii – Doftminnen, med utgångspunkt i ett 
japanskt forskningsprojekt. Vi välkomnar till vernissage med performance lördag 27 
oktober. Upptäck konsten med alla sinnen, skapa och lyssna. Under höstlovet har 
Wanås Konst utökade öppettider och ett omfattande program med aktiviteter för alla 
åldrar. Var med i konstverkstad inspirerad av Marianne Lindberg De Geers konst eller 
av Thom Lundberg och Per Enokssons konstbarnbok Upp up i högsta trädet, lär dig 
sticka med lokala stickaktivisterna Sticka för fred, eller upptäck och utforska konsten i 
skulpturparken tillsammans med en dansare. Dessutom premiär för ett nytt ljudspår till 
årets konstbarnbok Upp upp i högsta trädet på svensk romani. För information se nedan 
för program dag för dag. 
 
Höstlov på Wanås Konst 
Konsthall och skulpturpark 
Under höstlovet 27 oktober – 4 november, 2018, öppet dagligen kl. 11 – 16. 
Alla programaktiviteter ingår i entrébiljetten. Fri entré tom 18 år. 
Wanås Restaurant har samma öppettider dessa dagar. 
Övriga öppettider: Konsthallen har öppet tom 21 december, onsdag – söndag kl. 11 – 16, 
från 5 november torsdag – söndag kl. 11 – 16, skulpturparken är öppen dagligen året 
runt.  
 

                         
                                

Konstverkstad inspirerad av Marianne Lindberg De Geers konst, Jag tänker på mig själv – och min familj, foto Wanås Konst. 



 

 

 

 
 
Program för Höstlovsaktiviteter på Wanås Konst 
27 oktober – 4 november, 2018  
 
GÖR 
Höstlovsveckan 27 oktober – 4 november har vi specialöppet dagligen kl. 11 – 16 och 
program med aktiviteter för barn, unga och nyfikna både dropin och särskilda temadagar.  
 
SE  
Passa på att se höstutställningarna samt årets stora utställningar i skulpturparken 
 
Återblick – Marianne Lindberg De Geer 
Utställningsperiod: 29 september – 21 december, 2018 
Konsthallen 
 
Natsukashii – Doftminnen, Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst 
Utställningsperiod: 27 oktober – 4 november 2018 
Konsthallen 
 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Konsthallen och skulpturparken 
 
LYSSNA  
Under höstlovet har vi premiär för ett nytt ljudspår till årets konstbarnbok Upp upp i högsta 
trädet på svensk romani. Lyssna på ett av Sveriges minoritetsspråk.  
 
GÅ 
Guidad visning till de nya utställningarna och skulpturparken lördag 27 oktober och lördag 3 
november kl. 14. Samling i konsthallens entré. 
 
Obs! Alla programaktiviteter ingår i entrébiljetten. Fri entré tom 18 år. Genomförs med 
stöd från Östra Göinge kommun. 
 
 
Program dag för dag 
27 – 28 oktober 
Verkstad 
Jag tänker på mig själv – och min familj 
Gör stora familjeporträtt inspirerade av konstnären Marianne Lindberg De Geers konst. 
Ålder: för hela familjen 
Var: Wanås Konst, konsthall 
När: Kl. 13.00 – 16.00, drop in 



 

 

 
 
Vernissage och performance 
Natsukashii – Doftminnen, Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst 
Vernissage med performance: 27 oktober, 2018, kl. 11 
Kl. 11 introducerande presentation av utställningsansvarig Dr. Yoko Iwasaki följt av 
performance kl. 12 – 12.30  
Vågar vi blunda/Dare we close our eyes 
Dans & koreografi: Carmen Olsson  
Scenografi: Åsa Herrgård  
Musik: Harald Svensson  
 
Performance 28 oktober kl. 12: Åsa Herrgård och Carmen Olsson, Vågar vi blunda/Dare we 
close our eyes 
 
29 oktober 
 
Verkstad 
Upp upp i högsta trädet! 
Skapa bilder i flera olika lager och tekniker. Vi inspireras av boken Upp upp i högsta trädet 
med bild av Per Enoksson och text av Thom Lundberg. 
Ålder: 6 år och uppåt.  Barn mellan 6 – 8 år tar med en vuxen kompis. 
Var: Wanås Konst, magasinet 
När: kl. 11 – 12.30 
Obs, begränsat antal platser, anmäl till pedagogik@wanaskonst.se 
 
 30 oktober 
 
Verkstad 
Lär dig sticka! 
Sticka för första gången, sticka tillsammans, sticka själv. Sticka med våra stickproffs från 
Sticka för fred. 
Ålder: för hela familjen 
Var: Wanås Konst, magasinet 
När: kl. 12 – 15, drop in 
 
Verkstad med Wanås Konst på Vita skolan i Broby 
Upp upp i högsta trädet! 
Skapa bilder i flera olika lager och tekniker. Vi inspireras av boken Upp upp i högsta trädet 
med bild av Per Enoksson och text av Thom Lundberg. 
Ålder: 6 år och uppåt. Verkstan är öppen för barn från 6 – 8 år och deras vuxenkompisar, som 
vill skapa tillsammans eller sida vid sida. 
Var: Vita skolan, Broby 
När: kl. 11 – 12.30 
Obs! Begränsat antal platser, anmäl till pedagogik@wanaskonst.se 
 



 

 

 
31 oktober – 3 november 
 
Verkstad 
Jag tänker på mig själv – och min familj 
Gör stora familjeporträtt inspirerade av konstnären Marianne Lindberg De Geers konst. 
Ålder: för hela familjen 
Var: Wanås Konst, konsthall 
När: kl. 13 – 16, drop in 
 
4 november 
 
Rör dig kropp, rör dig skulptur! 
Upptäck och utforska konsten i parken tillsammans med en dansare. Ingen förkunskap krävs. 
Ålder: för hela familjen 
Var: samling vid konsthallens entré 
När: kl. 11 – 12.30 
Obs! Begränsat antal platser, anmäl till pedagogik@wanaskonst.se 
 
Specialvisning tillsammans med konstnärerna av Natsukashi – Doftminnen 
Upptäck konsten med andra sinnen tillsammans med medverkande konstnärer. (Engelska och 
svenska) 
När: kl. 13.30 
Var: i konsthallen 
……………………………………………………….. 
 
Utställningar hösten 2018 
 
Natsukashii – Doftminnen, Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst 
Vernissage med performance: 27 oktober, 2018, kl. 11 
Kl. 11 introducerande presentation av utställningsansvarig Dr. Yoko Iwasaki följt av performance kl. 12 – 12.30  
Vågar vi blunda/Dare we close our eyes 
Dans & koreografi: Carmen Olsson, scenografi: Åsa Herrgård, musik: Harald Svensson. 
Utställningsperiod: 27 oktober – 4 november 2018 
Performance 28 oktober kl. 12: Åsa Herrgård och Carmen Olsson, Vågar vi blunda/Dare we close our eyes 
Utställningsansvarig: Dr. Yoko Iwasaki, affilierad professor, Kyoto Saga University of Fine Arts & Design 
 
Återblick – Marianne Lindberg De Geer 
Utställningsperiod: 29 september – 21 december, 2018 
Curator: Malin Gustavsson 
 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell 
 
……………………………………………………….. 
 
För mer information vänligen kontakta: Sofia Bertilsson, presskontakt 
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se 



 

 

Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst  
Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge 
http://www.wanaskonst.se/sv-se/ 
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns bilder för nedladdning) 
……………………………………………………….. 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 10 – 17.  
Konsthallen öppen 1 okt – 4 nov, tis – sön, kl. 11–16, 5 nov – 21 dec, ons – sön, kl. 11–16.  
Specialöppet under Höstlovet. 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel För öppettider Wanås Restaurant Hotel 
vänligen se hemsida www.wanasrh.se  
……………………………………………………….. 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar 
synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas 
omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal 
och workshops för en bred publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande 
med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 
70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan 
Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-
Sofi Sidén mfl. Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth 
Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och 
kommunalt stöd samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network 
(ELAN). 
 
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en 
konsthall samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnade Wanås Restaurant 
Hotel. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en 
Long Run Destination – internationellt ledande inom hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 
……………………………………………………….. 
 


