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Konst, foto, konsthantverk, musik och mat  på Malungs 
Finnmark, i byarna mellan Malung och Hagfors.

www.kulturitiomilaskogen.se
   070-315 86 17 
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Bäste besökare!
Tjoho! 
I år firar vi och lyfter på hatten för Kultur i Tiomilaskogen som firar 15 år!
I början var det inte mycket som talade för att evenemanget skulle överleva 
den skoningslösa konkurrens som ändå råder i Dalarna och Värmland under 
juli månad. Det blev precis tvärtom!
Långt över 100 000 besökare har så här långt besökt våra logar och lador 
och gårdstun i de urgamla byarna på Malungs Finnmark. Tack alla ni trogna – 
och nya besökare, och tack till alla utställare och musiker som gjort dagarna 
så speciella för så många!

I år öppnar fyra nya utställningsplatser; Lasseberg, Milsjöheden, Barktorps 
gård och Råforsen. Några andra vilar och kommer tillbaka ett annat år.

Ett tips! Håll ögonen öppna efter den nya dalahästen som exklusivt tagits 
fram för Tiomilaskogen av de skickliga hantverkarna/konstnärerna från Fär-
näs utanför Mora. Det pryds av försommarens vackra granblomma som står 
i stark symbios med den bygd, natur och väsen som ni inträder i.
Mycket nöje och varmt välkomna!

Ordförande i Tiomilaskogens kultur och kuriosa sällskap.

Ann-Britt Gustafson

Boken Gårdar och Folk på Malungs Finnmark
Finns till försäljning i de olika byarna under kulturdagarna till red. pris 350:-.
För mer information kan ni ringa till Anders Norman tel. 0563-92249
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1:1 Tomtebo Torsdag-Lördag 10-18 www.tomtebo.eu
Asta Johansson
Välkomna in i sagornas värld, här samsas tomtar och troll med prinsessor och djur, 
allt handgjort.
Nytt för i år, sagotexter och ramsor.
Inne i Tomtebo bakar vi bröd i vedeldad ugn, njut av en nybakad smörgås eller ta med 
hem. Är ni nyfikna på vad svedjefinnarna bakade av, så kan ni smaka på bröd bakad 
med stenmalen vete och svedjeråg.
Luftgevärsskytte: Vill ni prova på, så är det möjligt här på gården.
Nött & nytt: stort loppis i höladan allt från superbilliga billiga kläder i alla storlekar, 
till pyssel och presentartiklar från nedlagda affärer.
Servering. Hela dagen finns det te och kaffe med bröd, läsk, glass och våffla.
Mat serveras från ca 12.30 Kom och prova gårdens specialitet, klimp med hjortron, 
varför inte prova på finnmarkens egen viltgryta eller en glödstekt sill

Bystugan. Torsdag-Fredag 10-18. Lördag 10-17 Handikapptoa
Anna Sigfrids Malung. Hemvävda löpare, malungsflock och trasmattor, stickat och 
hembakat knäckebröd. Bakar stomp om vädret tillåter.
Anna-Stina Lindman Falun. Tar vara på och syr om gamla textilier till annorlunda 
kuddar som blir helt unika. Textila kort, förkläden, gammaldags klädnypeväskor, 
kassar och bröddukar.
Finn Moen Trysil Norge. Finn har sin hemvist i Trysiltrakten. Sedan 1988 är han 
konstnär på heltid. han målar i olja och ackvarell främst naturmotv från fjäll och skog. 
han snidar också i trä.
Trätäljarna Sture Matsson Malung, Peråke Skoghammar Hagfors, Tero Pirttinen 
Nyhammar, Jarl Christoffersson Malung, Rolf Christoffersson Uppsala. Täljer 
alster av olika slag såsom kåsor gubbar, bearbetar naturfynd mm. Rolf säljer 
dessutom böcker som han skrivit.
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar, väskor mm.

Servering. Kaffe. the, dricka och hembakat bröd.
Kontaktperson. Ingrid Christoffersson 070-557 4189

Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

1:2
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Foto: Per Lissel, Monicas loge, Avradsberg.

Foto: Anders Ekmark, Susines loge, Avradsberg.

Foto: Eva Mandelqvist, Skräddarlogen, Avradsberg.

Foto: Håkan Olsén, Böljas loge, Mattlaberg.
”Trädhusmannan”
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Foto: Anneli Andersson, Boa, Mattlaberg.

Foto: Jennie Kvintåhs Eriksson, Ödehuset, 
Avradsberg.

Foto: Ida Melin, Petrus logen, 
Avradsberg.

Foto: Ola Rosén, Johan Ors loge, Avradsberg.
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”Om den finne, som först bosatte sig vid Acksjöåsen inom Tyngsjö finnmark, 
förmäler traditionen - berättelsen vandrar ännu fram mellan bergen - att han 
för sitt grufliga brännande blef dömd till gatlopp, och att härunder slagen 
af det uppretade, i »gata» uppstälda dalfolket föllo så hårda att finnen afied.”*
(*Citat från Dalpilen - Kopparbergs Läns Nyhets- och Annons Tidning, N:r 82, Tisdag 
den 16 oktober 1900) 
Stanna till vid den gamla finnmarksgården Jan Massas på Acksjöåsen. Ta del av 
gårdens historia. 
Kafé
Vi serverar älgörtsdricka och kaffe/te med hembakat bröd. 
Fotoutställning
Malung 1957 - bilder från ett år i Västerdalarna
Rune Ohléns svartvita foton av människor och miljöer i Tiomilaskogen med omnejd. 
Konst
Andreas Bergqvist, Uppsala ställer ut digitala spel, sagolika illustrationer och 
dagdrömmande konst. 
Smycken
Eva Britt Karlsson, Indianinspirerade 
pärlbroderade smycken 
Loppis och kuriosa 
Öppettider torsdag till lördag klockan  
Kontaktperson: 
Eva Britt Karlsson 070-732 50 26

GAMLA SKOLAN 
på Tyngsjö Berg, Brotorp 7, Tyngsjö är 
öppet under Kulturdagarna! Välkommen! 
Konstnär Micke Duvekot : timmer-och stentrollar, handgjorda 
knivar, horn av älg och rådjur. 
Konstnär Maarten Duvekot : handgjorda knivar, silversmiden 
och smycken. 
Loppis : många gamla och nya material 
Öppet: alla dagar kl. 11.00 till kl. 17.00
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Prästgården vid Tyngsjö kyrka
Marianne Lisra, Malung. Lapptäcken, handvävda mattor, väskor, dukar, kuddar, 
hembakt.
Aina Andersson, Malung. Textilier, halsband och armband i skinn, tenn och pärlor, 
träsaker.
Gun Vestling, Malung. Hemvävda mattor, kuddar, dukar och löpare.
Torsten och Karl-Erik, Tyngsjö. Tillverkar och säljer den populära ljugarbänken. Dom 
tar även upp beställningar.
Lena Larsson, Hagfors. Keramik. Tillverkar smycken i silverlera.
Cicci Edlund, Malung. Syr tuffa Baggy mössor, buffar o pannband men även andra 
barn/ungdomsartiklar i trikå/fleece.
Säljer även den populära väderpinnen tillverkad av Torbjörn Marcusson Hemstickade 
raggsockor och mössor av Eva-Lena Wallin.  Facebook.com/IceDesignBy Me.
Stefan Kull, Stockholm. Svarvar  i trä och visar sina saker inne.

Prästgården, Ladan
Ta en nostalgitripp till Yvonne. Här finns antikt, allmoge, kuriosa. 
www.storasten@spray.se
Utanför Prästgården, Ladan.
Åke Svensson, Gagnef. Smide

Prästgården
Filmen Spelmans  jordafärd   visas kl. 11.00 och kl. 15.00 under kulturdagarna.

Stora salen prästgården
Sven-Olof Mellqvist visar gamla kort från Tyngsjö och vill också ha hjälp med 
namnuppgifter på dessa.

Servering
Öppettider: torsdag – fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontaktperson:  Karl-Erik Persson tel. 070-5251039

Lärarbostaden
Lösöresförsäljning efter Lennart o Maria Englund. 
Möbler, husgeråd, böcker, verktyg mm
Servering av vedugnsbakat jämtländskt tunnbröd, kaffebröd, kaffe, läsk, saft.
Endast kontant betalning eller swish.
Kontaktperson: Anders Englund  070-2150620
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Utställare i Tyngsjö Bygdegård 2015

Britta Mårds  Borlänge glas , porslin, smycken, tavlor 
Åke Wiklund Svärdsjö gubbstolar, bord, vitrinskåp
Ann Sterner Borlänge lappteknik
VittingeGåvan Vittinge brod.kort, handdukar m.m.
Horst Hanke Äppelbo silversmide, smycken o dräktdetaljer

Trasdockan Björklinge handmål.träprodukter. Rubendockan
Vivis Fyndbod Katrineholm pärlbroderier, dock-o flickklänningar
Yvonne Nord Mockfjärd div hantverk
Britt-Marie Sellfors Borlänge mål. träalster, kort, tavlor m.m
Leila o Hannu Markkanen Insjön slöjdhantverk

Laila Harjukoski Guldsmedshyttan mattor, stickat m.m
Birgitta Pettersson Guldsmedshyttan mattor, stickat m.m
Ateljé Gamla huset Götene handmål. träprod, tavlor m.m.
Lillängens Gårdsmejeri Sunne getost, messmör m.m.

Åsas myror Kil betong o trådarb. för hem o trädgård
Koj Karigården och 
Hagens Gårdsbutik Äppelbo lamm o fårskinnsprodukter
Lilian Rådman Sunnansjö byhästar i trä

Fler utställare kan tillkomma efter katalogens tryckning. 
Se mer information på vår hemsida www.tyngsjo.se

Servering av kolbulle, våfflor, toast, varm korv m.m .  Kaffe o hembakat bröd. 

Öppettider  torsdag o fredag  10.00 – 18.00     lördag  10.00- 17.00.
Kontaktperson: Britta Mårds 070-689 07 86

3:5
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3:6 Tyngsjö Vildmark, kultur…. även barn, vällkomen in! 

Redan i 1968 började Bror Johansson och hans fru Anna bygga den första stugan, nu kallas 
stugan ’Karin’. Sen dess byggde han 10 stugor till. 
Sedan 2003 har vi tagit över Tyngsjö Stugby och stortrivs tillsamman med våra barn mitt 
i naturen! Bra kvalitets timmer på stugorna och en underbar plats lite högre över Tyngsjön, 
såg till att Tyngsjö Stugbyn blev ett populärt ställe för internationella gäster hela året runt. 
I lugn och ro kan du njuta i vår Kiosk/kaffestugan bl a, av läsk, mellanmål, godis, glass, kaffe, 
vykort av Tiomilaskogen-trakten + frimärken, samt fiskekort, försäljning av färskt bröd för 
avhämtning på morgonen, m.m. 
Stugbyn, camping, uthyrning av kanoter/cyklar och kiosk/kaffestugan är öppet under 
kulturdagen: kl. 9 till kl. 20. Här finns även toa. Besökare av Kulturdagar få 10% rabatt på 
boendepris i en stuga eller en campingplats under Kulturdagarna. Bokning kod: kultur 
 
För alla barn: 
Gratis barnprogram lördag 25 juli kl 14.00 på Tyngsjö Vildmark/stugby: Magi, Låtar & 
Sagor! Sjung med Pettson & Findus: en verklig familjeföreställning där hela familjen får 
vara med och sjunga och skratta åt alla tokerier. Med Sven Hedman och Fanny Wistrand. 
Kulturförvaltningen Malung arrangerar i samarbete med Tyngsjö Vildmark/stugby. 
Kontaktperson: Rene Boogaard +46 (0)70 2864010 eller 
Marry van Beek +46 (0)70 2869417 
För mer information: www.tyngsjovildmark.com/www.kanotcental.com
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Tyngsjö Kejsarberg.
Här finns att köpa glasprodukter gjorda av flaskor och gamla förnster, smide och 
keramik. Barbro och Olle Johansson.  
Ann-Britt Hammarlund säljer tovade tofflor, stickat och betong 
Sofia Johansson har genom sitt hantverk gett gamla böcker ett nytt liv och 
funktion! Allt ifrån konst att pryda väggar till presenter att ge bort. Maria Nilsson  
heminredning. Per Månsson knivmakare ställer ut sina knivar.
Thomas Rehnberg visar sitt älghorn där han har gjort bilder i Scrimshawtekniken. 
Scrimshaw är en gammal teknik där man med en nål eller annat vasst föremål gör 
bilder som färgläggs.
Julmarknaden startas i år igen då Kejsarbergs julbod slår upp sin port. Här finns det 
möjligheter att köpa saker som hör julen till. 
Fredag 25/7 kl. 14.00 kommer Peter Johansson och drar några låtar från förr och 
nu med sitt dragspel.
Café med kaffe, dricka och hembakat bröd. 
Försäljning av barkbröd och tunnbröd
Öppettider: torsdag - fredag 10.00 - 18.00 , lördag 10.00 -17.00
Kontaktperson: Barbro Johansson 070- 508 76 24

Tomudden
Köp Antikt och Kuriosa hos AnnMari och Sven på tomudden.
Leg. Naprapat Sven Lindman utför ryggbehandling.
Servering av kaffe.
Kontaktperson: AnnMari tel. 070-3374703

3:7

3:8

Följ med Malungs konstgrafiska verkstad på en busstur 
genom tiomilaskogen, torsdag 23 juli.
Bussen avgår från Hagaparkeringen kl 11.30 och gör under dagen flera stopp 
där du får tillfälle att njuta av både konst, hantverk och mycket annat. Turen 
avslutas med ett besök på Riihimäki där Malungs spelmanslag underhåller. 
Bussen återvänder sedan mot Malung med beräknad ankomsttid ca 21.00. 

Tag med egen matsäck eller köp på plats. Pris 180 kr/pers. 
Biljetter köps på Malungs bibliotek, kontant betalning. 
För ytterligare upplysningar: 0704-33 20 55
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Milsjöheden hos Hasse & Berit
Torsdag fredag och lördag 23 – 25 juli klockan 11.00 – 13.00

Bång Berit Norén med lång erfarenhet av pensioner berättar om:

• Vad det innebär att ”gå tidigt” i pension?
• Förtjänsten av att jobba länge, måste man arbeta heltid på slutet?

• Hur fungerar tjänstepensionen och hur stor är den?
• Hur får man ”hem” alla olika delar av pensionen och är allt rätt?

• Vart sänder jag min ansökan och när?

Det börjar klockan 11, kaffe kl.12 och klart kl.13

VÄLKOMMEN! Det är gratis

Du kan mot betalning beställa att få din pension utredd och förklarad

3:9

4

Milsjöheden

Tyngsjö Norra Västerfall
Här finns Elisabeth Ludvigsson-Lundman, Filipstad med honung, betong och 
handmålade bruksföremål och prydnadssaker i tyg, trä och sten. 
Här finns även Christina Ludvigsson, Avradstjärn med ullprodukter och fårskinn.
Elisabeth visar en liten fotoutställning om vatten, även en fotoutställning om gamla 
Västerfall
Öppet: Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson- Lundman 073-098 15 24
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Hembygdsgården
Servering av motti o fläsk, kaffe. Tunnbrödsbakning med försäljning i gamla 
bagarstugan.
Öppettider: torsdag – fredag 11.00 – 17.00. Lördag stängt
Kontaktperson: Astrid Larsson tel: 073-093 20 64

Bygdegården
Försäljning av hantverksprodukter, Gustavalax samt loppis. Café och lotterier
Öppettider: torsdag – fredag  11.00 – 17.00. Lördag stängt
Kontaktperson: Lars-Bertil Karlsson tel: 070 – 533 49 28

5:1

6

5:2

Lasseberg

Efter ett års uppehåll är Lasseberg tillbaka. Torpet längst upp på Lasseberget i den 
lilla byn Nain. Här ställer Ulf Johansson ut sina oljemålningar med motiv av gamla 
lador, hus, skog och fjäll. Inspiration hämtas ofta från Tiomilaskogen.
I uthuset ställer Anki Fahlstad från Karlstad ut sina färgglada akrylmålningar. Hon
hämtar sin kraft i allt positivt runt sig och hennes högsta önskan är att tavlorna ska 
väcka positiva känslor, sprida glädje, kärlek och humor.
Lisbeth Johansson säljer sina populära hemvävda trasmattor och stickade sockar. 
Hon finns här fredag och lördag.
Den 7 meter höga träskulpturen av Daniel Broo finns att beskåda bakom torpet. 
Byggt av lastpallar och gamla brädor.
Parkera efter vägen genom Nain. Det finns mycket små möjligheter att parkera uppe 
vid torpet och det går inte att mötas på den smala slingriga vägen. Från parkeringen 
är det 300 meter lätt vandring.
Öppet torsdag-lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Ulf Johansson 070-6804820
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Välkommen att besöka våra utställare och vår servering vid 
Fiskestugan som ligger vid nordvästra stranden av sjön Nain i Uvanå.

Utställare:
Bengt Jonasson och Genute Nosokiene, Ekshärad, idé, design och 
tillverkning av schalar i siden och ull. Mer info: www.sjalkalen.com 
Maria Olofsson, Skärhamn, textil återbruk i form av väskor, kuddar, dörrstoppare, mobil-
fodral m.m. och handstöpta ljus. 
Siw Määttä, Ekshärad, tenntrådsbroderier, armband och halsband av renskinn.
Täpp-Erik och Lena Axelsson, Täppåsen, luffarslöjd, målade träalster, smide och 
stickade alster.
Jackie Lucas, Cambridge, England med sina hemgjorda smycken gjorda i allt från sterling-
silver och ädelsten till läder och krystaller och sina egen designade träskor och sandaler i 
skandinavisk stil. Mer info: www.cloudberrydesigns.com
Kjell Jormesäter, Munkfors, handgjorda trädgårdsmöbler i trä. Finns i Uvanå torsdag 
och fredag.
Lena Mobakk, Hagfors, målar akvarell, blandteknik. Inspiration från natur och gamla 
bruksföremål. Vävda, virkade alster så som mattor, väskor m.m.
Kristoffer Ejnermark, Råda, målar och illustrerar i olika tekniker, allt från blyerts, kol till 
olja. Han experimenterar mellan figurativ och icke figurativ måleri och illustration.
Annelie Ejnermark, Råda, sitter vid sjön och målar. Målar mest i akvarell och akryl. Gör 
egna smycken m.m. Visar tavlor med temat ”Stjärngnister” som också finns som bok. 
Text: Lars-Åke Glader. Illustrationer/foto: Annelie Ejnermark. Boken finns till försäljning i 
Uvanå. Mer info: www.kreativwilja.se
Swedish Forest Honey, Gustavsfors, ekologisk honung utan tillsatser med många olika 
smaker och andvändningsområden mm. Mer info:  www.swedish-forest-honey.com
Uvanå Skogs AB, Uvanå, klyver övergrova stammar med en 28-tons grävmaskin. Visning 
varje dag mellan kl. 13.00-14.00.

Uvanå Byalag, stor loppis med många spännande ting.
Fler utställare kan tillkomma efter katalogens tryckning.

Lördag: Lars Wetterstrand, Hagfors, visning av flugfiske. Tag gärna med eget spö och 
få tips eller få en värdering av dina gamla fiskedon. Kanske du sitter på ett skatt…

Servering av våra grillade viltspecialiteter och hembakat dopp:
Smaka på den delikata älghamburgaren med den hemliga dressingen, passa även på att 
prova den unika viltkorven eller en vildsvinskorv med sting. Avsluta med en god kopp kaffe 
och smaka på fjolårets succé hjortronpaj med vaniljsås på altanen vid sjön.

Öppet: Torsdag och Fredag kl. 10:00 - 18:00, Lördag kl. 10.00 – 17.00.

Hjärtligt välkomna önskar Uvanå Byalag och Uvanå FVOF
Kontaktperson: Elfrieda 070-3938898
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Norra Kvantåsen
Marja i Myrom är en konstnär uppväxt i Gunnarskog i Västra Värmland. Nu lever hon i 
ett 1800-talshus som är Värmlands minsta konstmuseum, väg 175 vid Skasåsbron.
Hon tar sina målningar och sitt staffli med till Tiomilaskogen. Livemålar en Tiomila-
målning som lottas ut den 25 juli klockan 17:00. Ett minne från dessa magiska dagar. 
David Andersson, Marjas son är konstnär född -78 bor i Södra Fjöle. Modernist som 
målar i härliga färger.
My Hansson Hälsingland jobbar mest i akrylfärger och har specialicerat sig på 
djurporträtt, vildmarksmotiv och jaktscener. Under kulturdagarna kommer My att 
ha med sin ateljé och ni är hjärtligt välkomna att besöka henne när hon jobbar och se 
några av hennes arbeten. 
Marina Bonnevier form/design. Keramiker och vävare med atelje i Gävle. –Bruks-
konst! Gjort av händer för att kunna användas. Driver företaget Marina Bonnevier 
form/design i Gävle. Keramiken är byggd för hand (inte drejad) vilket gör att det blir 
mycket rörelse i formen, den handmålas innan sista bränningen och det ger kerami-
ken dess helt unika uttryck. Så! Använd formarna till matlagning gör t.ex. gratäng 
eller jansson och grädda i ugnen och den är så vacker att servera från. Mina kunder 
brukar säga att – det är en riktig ”snackis” vid matbordet. Kör alla mina former i disk-
maskinen. Enkelt Vackert Funktionellt.
I vävningen använder jag oftast lin vilket är ett material som jag älskar att arbeta 
med. Det blir linlöpare och nu har det också blivit plädar i lin. Kuddar är också kul att 
göra och det försöker jag alltid hitta tid till. Jag tvättar alltid mina löpare, krymp-
ningen gör att mönstret framträder så som jag vill. Jag ser alltid mycket fram emot 
att återkomma till det underbara Kultur i Tiomilaskogen. Hoppas vi ses!  
Healing och Harmoni HH, Hagfors. Christina visar Eucastic Art, konst som målas 
med strykjärn. Du får gärna prova själv. Peter säljer trädgårdsfigurer i betong.
Sabina Glaser, Hjo. Guldsmed och konstnär. Tillverkar vikingainspirerade länkar och 
collier av silver. Målar realistiska porträtt av djur samt egna konstnärliga uttryck i 
akryl och tusch. Ibland med en färgklick som blickfång. www.sabinaglaser.se
Sundbergs träekor från Hällefors finns hos oss under dagarna. En träeka gjord av 
honom är första pris i Tiomilaskogens lotteri. Du kan beställa din eka och få den som 
du själv vill ha den. Han säljer även Roslagsmahogny (1/3 tjära, 1/3 rå linolja och 1/3 
balsamterpentin) för strykning av träekor.
Vasselvallens Hantverk, Särna. Säljer salvor och tvålar. Kaffe, kåsor och knivar. O ett 
glatt humör. Är hos oss torsdag och fredag.
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Ove Ståbis, Orsa. Tillverkar kåsor och skålar av vrilar.
Sigvard Zätterman, Lindesberg. Egentillverkade och designade knivar.
Thor Wahlstedt, Örebro. Smed som tar med ässjan och smider lite. 
Johan Larsson, Ölme. Mor Carins ostkaka och kalvdans. Olika sylter. Rå-mjölksbröd. 
Gustavalax.
Åsa och Henrik säljer ett urval av Hemgårdens charkprodukter.
Ingegerd Tönnberg, Gustavsfors. Bakar tunnbröd och säljer. När degen jäser spelar 
Ingegerd en trudilutt på sitt dragspel.
Jan Matsson, korgmakare från Våmhus. Korgarna är gjorda enligt gammal hant-
verkstradition från grunden av gammal fura. 
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung säljer äkta tvättbara fårskinn och ägg från 
kravgård.
Ingela Blomberg, Hagfors. Försäljning av tovade vantar och annat smått och gott.
AnneLena Zeider Woxberg, Bjuråker. Trasmattor och traslöpare.
Britt-Marie Modig Larsson, Stickat.
Permobilbjörn. Anlagstest och reaktionstest på ”Permobilbjörn” anordnas på Norra 
Kvantåsen den 24 och 25 juli med början kl. 08:00.  Anlagstest med bedömning och/
eller reaktionstest. 
Anmälan om ni vill prova er hund ska ske till Thomas 070-2410715. 
OBS! Inställes vid ihållande regn.
Luftgevärsskytte på liten älgbana. Testa gärna.
Anders Norman finns hos oss på torsdagen mellan klockan 15:00 – 17:00 då har ni 
möjlighet att ställa frågor om finnmarken och dess släkter.
Finns även lite gamla kort och urklipp att titta på.
Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.

Servering:
Torsdag Motti och fläsk, stekt sill och potatis.
Fredag   Motti och fläsk.
Lördag   Motti och fläsk, viltgryta och potatis.
Dessutom alla dagar våfflor, kaffe, dricka, glass och olika sorters hembakat bröd.
Prova gärna våran hallonkaka med vaniljsås och glass, mums.

Öppet: Torsdag och fredag kl. 10:00 – 18:00
                Lördag kl. 10:00 – 17:00
Kontaktperson: 
Ann-Britt Gustafson tel. 070-2466552
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Fattigskogens Vildmarksby. Vi erbjuder paket och helhetslösningar för alla 
målgrupper. Allt ifrån fiske och jaktäventyr till bröllop och fest / högtider. Helpension 
eller självhushåll, ensam eller i grupp. Vi löser det mesta. Varför inte pröva några 
nätter i den mytomspunna Tiomilaskogen.   www.vildmarksbyn.com
Tove Olsson Rörbäcksnäs. Tovade vättar, sittdynor och flaskhållare. Stickade 
strumpor, mm.
Lars-Gunnar Hedlund Hagfors. Tillverkar och säljer trähantverk. Vädergubbar, 
träpussel och svarvat, mm.
Jaktresan.com. Jakt och upplevelseresor till Ungern. www.jaktresan.com
Åsa-Kréstin Davidsson / Ekshärads smide. Smide, hantverk, konst och måleri . 
www.eksharadssmide.se
Ann-Charlotte Schuber Mora. Keramik, glasfusing och målningar.
Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill och tunnbröd (Tôlla). 
Hemkokt hjortronsylt och trä tuppar.
Gun Pettersson Fredriksberg. Målade stenar och trädgårdsdekorationer. 
Katter, ugglor, mm.
Sara Forsén Edebäck. Tavlor / Konst i akryl, tusch och olja. 
Astrid Bijovet Malung. Fristående Mary Kay konsult. Specialerbjudande för alla 
värdinnor som bokar en Mary Kay hudvårdsklass hos henne samt försäljning av 
MK hudvårdsprodukter / smink . Astrids Hand och Nagelvård finns i Malung på City 
Salongen. Astrids mobil nr.  076-7619591
Maud Berg Mora. Soltryck med sidenfärger. Oljemålning och screentryck.
Gunbritt Alderberg Dala-Järna. Stickade mössor, vantar, sockor, pulsvärmare, 
sjalar mm .
Siw Ekengren och Birgitta Johansson Hagfors. Broderade dukar/kuddar. Hemvävda 
trasmattor, tenntrådssmycken. Olika alster i halvlinne. Stickat/virkat, mm.
Monica Aldorsson Kölberget / Kil. Honung även förkylningshonung från egen bigård. 
Hemkokta knäckklubbor, kola, marmelader. Hemkokt tvål, cerat, salvor, bivaxljus. 
Det mesta med honung/bivax från bigården som bas. Ullgarn, stickat, virkat, sytt bla 
stickade ”Rosen baskern”. Skogs-hantverksprodukter@hotmail.com
Kia Hagström Granberget.  Foto / Oljemålningar mm .

10
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Pia Lundberg Ekshärad . Skinn / Läder : Ryggsäckar, livremmar, förkläden mm . 
Hantverkstan i Exär.
Annika Månsson Askersund . Änglar, vättar, Tomtar och ugglor i tovad ull. Målade 
kvastar mm.
Sixten Olsson Malungsfors. Vrilkonstnär,vrilskålar. Medlem i Trätäljarna .
Finnskogens Ostaffär, Lekvattnet, Torsby. Tillverkar många olika sorters getostar. 
Vi gör en Ko-brie och en ko-ost som heter Ko på månen. Förutom den egen produ-
cerade osten säljs också importerad holländsk gouda-ost. info@ostaffar.se, 
www.ostaffar.se.

Som vanligt Loppis och lite annat smått och gott.

Restaurangen i Storstugan.
Erbjuder dagens lunch och middag. Smörgåsar, kaffe, fikabröd, 
glass, godis.   Hos oss kan ni betala med kort.
Hjärtligt Välkomna önskar Ann-Louise & LG med personal.
Kontaktperson : Ann-Louise Eriksson 073-6578810 
Musik i Fattigskogen
Torsdag 23/7 klockan 15-16 Dragspelsunderhållning.
Fredag 24/7 kl 13:15-14 och kl 15:15-16 underhåller 
Anders Stävarby från Lysvik oss med finstämda visor.
Lördag 26/7 klockan 22.00 -
Trubadurafton med Fattigskogs legenderna 
STEFAN & KENT
Entré 120: -

Till Klump-Olles gamla gård Klumpfall tar du dig via en stig från Fattigskogens 
Vildmarksby. Här kan du köpa kolbullar (som är mjölkproteinfria; vegetariskt och 
glutenfritt alternativ finns), kaffe eller lemonad med dopp. Det finns några får 
och barnen kan prova på att tova sig ett litet ullhjärta. Nytt för i år är en liten 
handelsbod med bland annat honung, rökt fläsk, sylt, marmelad, müsli m.m. Som 
tidigare år finns tovade produkter, trasmattor, raggsockor och stickade barntröjor. 
Du hittar även den lilla stigen där barnen kan gå och upptäcka olika figurer.
Varmt välkomna hälsar Er Cecilia & Pär Johnsson, Christina Bratt & Per-Erik 
Sandström, Victoria & Björn Bergqvist, Pia & Stefan Lind, Jens och Katrin 
Nordstrand samt Karin & Fredrik Fischer

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson Cecilia Johnsson 070-6564880

11
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Petruslogen
Ida Melin, fotograf, Malung. Visar sina bästa barnporträtt som är tagna under de 
senaste åren. Ni som gillar att se fantastiska porträtt av de unga, kom och häpnas 
över Idas känsla. Varmt välkomna in till Petruslogen!
Daphne Oosterlaan är en konstnär från Nederländerna. Hennes utbildning och 
många år med målarkurser har givit henne en karaktäristisk stil. Hennes målningar 
kännetecknas av enkla grafiska former och färger där konturer är viktigt.
Alldagliga händelser målade i glada färger gör att man ler.  Inspirationen kommer 
oftast från naturen, från bilder och semestrar i Skandinavien. Daphne har 
utställningar både i hemlandet och utomlands.
Under kulturdagarna kan du delta i en målarkurs med Daphne. Pris 175 kronor 
inklusive material.

DU och JAG, hemsydda barnkläder, mössor och mera från Avradsberg. Kommer att 
sälja mössor, barnkläder och mera, samt tar upp beställningar. Facebook/Instagram: 
duochjaghemsydd, www.duochjagblogg.wordpress.com

Kaffe, te och fika finns att köpa inne i Petruslogen.

Skräddarlogen:
Eva Mandelqvist, strykjärnskonstnär, Borlänge.
Encaustic Art är en spännande konstform där man använder färgad vax och 
strykjärn för att skapa olika motiv. Färgerna lever sitt eget liv och bilderna inspirerar 
till upptäcktsfärd. Färger påverkar oss och är nyckeln till såväl fantasi som insikter. 
Så stig in i den gamla fina lagården och upptäck nya möjligheter!
Här finns det också möjlighet att prova att måla egna motiv.
www.facebook.com/GalleriMandelqvist
Gunilla Evertsson, Karlstad, ställer ut och säljer hemsydda förkläden i linne och 
bomull samt pärlbroderier med “Grönländskt ursprung!”

13:1

12 Loppis vid Råforsen
Favorit i respris. I år har vi ännu mera, missa inte detta stopp!!!
Öppettider: Torsdag – fredag 10.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 17.00.
Välkomna  Rosie, Anne, Linnèa
Kontaktperson: Ros-Marie Nielsen Andersen   070-2753902
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Johan Ors Loge:
Ola Rosén, fotografi, Malung. Visar utställningen ”Happy Training”. Träning kan ibland 
vara jobbigt, utmanande, intensivt och ibland hopplöst, men det finns också glädje, 
lycka och välmående i träning.  Ola visar en serie bilder tagna under det senaste året 
som skildrar känslor och spännande situationer i samband med motion och träning i 
olika former.

Monicas Loge:
Per Lissel, fotografi, Gävle. Visar i södra delen av byn utställningen ”Intryck och 
uttryck”, ett urval naturbilder från 2006 till i dag. Det mesta i färg och på canvas. 
Per är en fotograf med rötterna i Västerdalarna och Bergslagens och har en speciell 
passion för de stora skogarna och speciellt finnmarkerna. Per har gett ut boken 
Skogsminnen 2012. Gillar ni att se fantastiska naturbilder, missa inte detta!
skogsfotografen.se 
perlissel.wordpress.com

Ödehuset:
Jennie Kvintås Eriksson, fotografi, Stockholm.
Visar utställningen ”Amaze me urban morning!”, som skildrar kontrasterna mellan 
storstadens puls, jasminträdens vackra blomning, den öde basketbanan, räven som 
skymtar i Hagaparken. Ungefär så! Välkomna in i ödehuset och ta del av Stockholms 
ödesmättnad!

I södra delen av byn:
Järnframställning ur myrmalm. Patrik Olsson.
Torsdag-Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-17.00

Kontaktperson: Håkan Olsén 070-655 97 41

Böljas Loge:
Håkan Olsén, fotograf, Mattlaberg/Falun. Visar fotodokumentären om 
”Trädhusmannen”. Långt inne bland bokskogarna i norra Skåne har smeden Christian 
valt ett annat sorts liv än vad vi är vana vid. Hans koja är stor som en dubbelsäng, 
hans motorcykel från -54, hans skägg en fot lång. Text och bild på en förunderlig och 
spännande man. Morfar Bölja kommer definitivt att le från graven – många andra 
också! ”Trädhusmannen” kommer också att finnas på plats. Kom och skaka hand!

14:1
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Susines Loge:
Anders Ekmark, fotografi, Örebro. Visar utställningen ”Små viktiga saker” Bilder 
med text som väcker en viss eftertanke. Anders har växt upp i en miljö med starka 
könsroller med många stereotyper där det aldrig fanns en dialog om ämnet. Något 
som i vuxen ålder präglat Anders fotografering; att aldrig ta något för givet.  En 
utställning om kommunikation helt enkelt!

Boa:
Anneli Andersson, konstfotografi, Borlänge. Visar utställningen ”Gryning”, en serie 
bilder som utstrålar det vi i grund och botten längtar efter. En blandning mellan det 
verkliga och det overkliga. En tidlös resa men ändå just nu! ”Boa bjuder på något 
annat än det vi ser på teveapparaterna!

Musik i Mattlaberg fredag 24juli 
14.00  Alexander Goldring från Helsingborg uppträder för första gången solo 
med egenproducerad musik. För Er som älskar sköna slingor på gitarr och melodisk 
folktonsinspirerad musik. This is the guy!
15.00  Arts Factory, också från södra Skåne, spelar en svängig, harmonidriven folklig 
rock. Kom och lyssna till gamla favoriter blandat med nyskapat material!
16.00  Cloudberries, ett nyutsprunget band, fött i en lada mellan bokskogar och 
hjortronmossar. Söta och syrliga harmonier från denna svensk-amerikanska duo 
flörtar med folk och pop. Emely Halma Wall (sång och gitarr) och Laurel Williams 
(sång, ukulele)
17.00  Boom Diggity, Mora/Orsa. ”Old roots of blues”, från 30 till 70-tal, med 
improvisatoriska inslag som gör den i allra högsta grad levande och ny igen. Dessa 
instrumentalister lyfter genren till en helt ny nivå. Kom och njut!

Workshops finns också att beskåda i Mattlaberg; bland annat konststycken i 
vedstapling, graffitimålning och gjutning av diverse föremål i cement.

Mat, matiga mackor, kaffe och lite annat smått och gott finns att avnjuta i Alfred 
Bölja Bar!

Tänk på, att vägen fram till Mattlaberg är smal och i dåligt skick, det finns stenar 
som sticker upp här och var, så all bilåkning sker på egen risk! 
För ni som orkar och har spänst i benen – parkera gärna nere vid vägen och 
promenera de 700 metrarna fram!

Torsdag-Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Håkan Olsén 070-655 97 41
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Här skapades musik en gång
Här spelas musik i dag.
Besök platsen där storspelmannen Lejsme Per levde fram till sin död 1907.
Den milsvida utsikten inspirerade honom att skapa musiken, där man i      
tonerna hör älvor dansa, näcken spela, skrömt och kärlek dansa.

På Café Rihimäki dricker du gott kaffe till hembakat bröd från kakbuffén och njuter 
av utsikten. Vid regn sitter du framför brasan i den öppna spisen. Handarbeten och 
annat finns till försäljning .

I och utanför Lejsme Pers loge kan du se och köpa högklassigt konsthantverk av 
konstnärerna: 
Ingegerd Bolmelin, Älvdalen. Handtryckta textilier, handgjort papper, keramik. 
Linda Johrin, Lundsberg. Retrovintagetavlor som andas 50- och 60-tal i akryl, olja 
och diverse tekniker, samt bruksföremål i keramik. 
Maj-Lis Sölvebring, Storfors. Tavlor i akryl och akvarell, deltagit i utställningar på 
flera orter i mellansverige. 
Monika Fredberg, Kristinehamn. Akryl- och  akvarellmålningar.
Lars-Åke Olmats, Mora. Tillverkar knivar och träföremål, handsydda väskor m m  av 
läder och återvunnet skinn. 
Lisbeth Abrahamsson, Molkom. Smycken i silver och tovade alster.
Annorlunda konstupplevelse- Musik till bild. 
Elisabet Frykmans, Karlstad bilder av tanter ackompanjeras då och då med musik av 
vänner till Christina Ljunggren, Falun, som spelar cittra, ett instrument som nu fått 
renässans i dagens folkmusik.
Ull i bruk, Kil. Kerstin Karlsson har skinn från egna får,
Inga-Lill Henriksson alster av fårskinn från egna får samt färgad och kardad ull. 
Marianne Andersson tovade alster, färgad och kardad ull, 
Ingrid Guldbrandsson tovade produkter.

Öppettider torsdag 11.00 tills dansen börjar 20.00
Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Marita Björn 070 2417138
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Evaldssons säljer hemrökt fläsk vid bastun som 
det har röks i.

Café’ med kaffe och hembak.

Försäljning av hantverk.

Loppis med gammalt och nytt.

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00.
Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Roland tel. 070-6172021

Gammeldags  Spelmansstämma i Lejsme Pers anda  på Rihimäki
Torsdag 23 juli kl. 18.00
Malungs spelmanslag med gäster- folkmusikgruppen 
Kvinnfolk från Åland med flera. Scenprogram där låtar av 
Leisme Per är en viktig del. Allspel, buskspel, logdans. 
Vid regn hålls spelmansstämman på logen.

Servering av kaffe och korv.
Fri entré.      VÄLKOMNA!

Arrangörer: Malungs spelmanslag och Tiomilaskogen.
Kontaktperson: Hans Bohm 070 7202348
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N-O Nilsson visar och säljer konst i olja och akvarell.
K.Falk  visar och säljer konst i olja
Lundby Hemslöjd. AnnBritt o PeO visar och säljer stickat, tovat, vävt, träsaker, 
tavlor.
Härjedalens fjällfäll. Karin Back visar och säljer, fjälltäcken men tryckt eller vävd 
baksida av lammskinn. Tillverkar ,fällar,vantar, barntofflor,boor. 
Säljer giftfria lammskinn av allmogeras.
Marit G bakar  stenkakor/tunnbröd/kaffeost
Bengt G. säljer rökt fläsk.
Prova bågskytte med Roger.
Lördag kl. 14.00 underhållning av Mari, Gunnar, Östen. 
En liten tävling kommer att avgöras i vem som är snabbast.
Servering av nävgröt och fläsk lingonsylt.
Alt. Snickarkorv med bröd.
Kaffe med kaka.
öppet 10:00-18:00 lördag stänger vi kl 17:00
Kontaktperson Inger, 070-563 03 71
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Skyttepaviljongen
Wivi-ann Tallqvist, Ö Näsberget/Ekshärad. Vackert komponerade trasmattor och löpare, 
vävda plädar, stickade schalar och försäljning av hembakat bröd samt  sylt och honung och 
pallar.

Birgitta Helje, Malung. Kläder i lin, vadmal och bomull, tovade mössor och vantar, kuddar, 
väskor samt mössor och vantar i fårskinn.

Bert Nykvist, Gunnerud. Slöjd i trä och horn samt luffarslöjd.

Sonia Källström, Ekshärad. Handmålat glas och porslin samt målade ljus.

Gittan Larsson, Ekshärad. Stickat och virkat bl.a. jordgubbs och blåbärsmössor.

Christina Enfjäll, Lima. Vackra batiktavlor med inspration från naturen, egen designade 
smycken av ljungrot, älgben och laxrygg.  

Maria och Lars Lykkemark, Björby/Stöllet. Potatis, grönsaker, plantor av tomat och gurka 
samt blommor,  allt från egen odling.

Lilian och Anna, Malung. Säljer nybakat mjukt tunnbröd m.m.

Margaretha (Malla) Henriksson, Yttermalung. Knäckebröd

Finnskogens Ostaffär, Lekvattnet, ostar av alla de slag från egen gård

Larssons trio  underhåller på lördagen kl 13 – 14, Lars-Erik Larsson, 
Lars-Henrik Larsson samt Håkan Hjärt, dragspel. Gitarr och bas.

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00 -17.00.                               
Kontaktperson Wivi-ann Tallqvist, 073-8157604, 0563-40248

Missionshuset
Kabi Skinn & Lin.   Kläder, hattar, kuddar, smycken  www.kabi.se
Grop Stina Evaldsson.   Quiltning, täcken, väskor, nessesärer mm. Vättar i Waldorfteknik, 
tovade tavlor mm.  www.gropstina.se
Gun  Porsklev.  Akvareller, vävda ranor o annat smått o gott.  www.gunporsklev.se
Christina Johansson.  Tavlor, figurer i nåltovning.
Pokab.  Designade  vedkorgar i aluminiumplåt.   www.pokab.se
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Gamla handelsboden (Forseds)
Bokbindarelever från Leksands Folkhögskola visar handbokbindning.
Göran Bergman från Gustaf Skrödersällskapet. Gamla o nya böcker.

Milan & Smedjan
Olle Isak, Ulf  Forsed, John-Henrik ”Henco”  Henriksson.  Kolmila.
John-Henrik ”Henco”  Henriksson. Smide, vedkorgar, vindflöjlar mm.
Mikael Isak. Tjärbränning, försäljning av tjära mm.
Jan Bergman. Smide, handgjorda knivar mm.
Lennart Norèn. Arbetar i smedjan  o har smide till försäljning. 
Åke Oskarsson visar timring av bl.a. slogbodar.
Maria Ivarsson visar hur hon arbetar med sin nordsvenska häst.

Servering av kolbullar i tältet.

Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson, tel. 070-6795926 e-post gropstina@telia.com
Öppettider torsdag-fredag 10.00 -18.00, lördag 10.00- 17.00.

Årets kolmila tänds onsdag 22 juli kl. 10.00.
Milkväll kl. 18.00 med musik från Dalarna o Värmland 
med Trubadur Linda Rappfeldt. 
Dan Andersson i ord och ton framförs av Linda Rappfelt. Linda har under 17 somrar verkat 
som guide i Dan Anderssons minnesstuga Luossastugan, och 2013 fick hon motta Dan 
Anderssonpriset.
Luossastugan ligger i Dan Anderssons hemby Skattlösberg, ca 4 mil nordväst om Ludvika i 
södra Dalarna. Den lilla stugan har hållits öppen sommartid sedan 1944 av Skattlösbergs 
bygdegille, och det är en mångårig tradition att ha en sjungande guide på plats
Ta gärna med eget instrument för buskspel i en trolsk miljö.
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Carlstad Traditional Jazz Band… Kl 20.00

spelar medryckande  ”tradjazz”  i olika stilar, New Orleans, Chicago-
jazz, Dixieland, sakrala melodier, m m 

Musiker:
Richard Paulsson, trumpet och sång

Torsten Wennerlund, trombone
Odd Evertsson, klarinett/sopransax

Jonas Kullgren, banjo
Hasse Hjelm, bas

Karl-Erik Persson, trummor

 ”Psalm i jazzton”  Kl 19.00
Psalmer i jazztappning som ger texterna ny innebörd

Sofia Norling  - sång och piano, Henrik Hallberg – gitarr

Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 25 juli kl. 19.00

Servering av Kaffe, Kolbullar 18.30 • Entrè 50:-
För mer info. 070-315 86 17.  Välkomna!
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Symbolförklaring:
Dass el. wc

I viss mån tillgängligt 
för rörelsehindrade

Ta med dej gott om tid!
Det tar tid att ta sig igenom Tiomilaskogen. Man stannar ofta, tittar, konverserar, fängslas, 
äter o fyndar. Här finns ingen tid till brådska och stress. Ta gärna med fiskespöt och ”släng 
krok” i kommunens  bästa fiskevatten. Regnbåge, öring, gädda och abborre. Gratis för barn 
under 15. Information kan du få på Fiskecenter på Malungs Camping eller hos kortförsäljarna.
Ett gott tips! Ta med ditt instrument och bjud på en låt, ensam eller tillsammans med 
andra.

Övernattningsmöjligheter finns på:
Romamäkk stugor och jakt, Anders Rosén tel: 070-7902256
Barktorp Gård &Lantbruk  www.facebook.com/barktorp  0281-410 00
Vildmarksbyn, Avradsberg, stugor o camping tel  0281-41052
Camping vid Tyngsjö  Stugby, tel  0281-40010 
Camping Uvanå vid Järnbåtsudden  tel 070-3520035
Camping Adventure-Center, Tyngsjö tel. 0281-40022
Badplatser finns I Tyngsjö,  Uvanå, Avradsberg o Brunnberg.
 
Gå  gärna in på vår hemsida: www.kulturitiomilaskogen.se  
eller ring Gittan  070-3158617

I Sveriges sydligaste vildmark finns också
björn, varg, lodjur, berguv o kungsörn.
Inte många har sett dom.
Kanske du? Om du kör sakta och håller 
korpgluggarna öppna!

Reservation för eventuella ändringar. 
Varje by ansvarar för sig och sitt 
program.

Kom ihåg  att när ni är i 
Tiomilaskogen är det långt till 
Bankomater. Ta med kontanter.
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På Malungs Finnmark finner ni Turistföretagen:
Fattigskogens Vildmarksby, stugby, restaurang www.vildmarksabyn.com, camping, 
aktiviteter
Malungsäventyr/Yttermalungscamping, stugby ,camping, aktiviteter www.yttermal-
ungscamping.se
Tyngsjö Vildmark, stugby, camping outdoors www.tyngsjovildmaek.com
Barktorp  Gård & Lantbruk, B&B www.facebook.com/barktorp
Adventur-Center, Tyngsjö, äventyr, kanoting  www.adventure-centertyngsjo.com
Dutch Mountain, restaurng med holländska rätter. www.dutchmontain.se

Musik under kulturdagarna
Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka lördag 25 juli kl.19.00  (Se sid 29 i broschyren) 

Rihimäki, torsdag  23 juli kl. 18.00.  
Gameldags spelmansstämma i Lejsme Pers  sanda. Malungs Spelmanslag  med gäster- 
folkmusikgruppen Kvinnfolk från Åland.

Lillås lördag 25 juli kl. 14.00.
Mari, Gunnar o Sten underhåller.

Fattigskogens Vidmarksby
Torsdag  23 juli kl. 15.00 – 16.00. Dagsspelsunderhållning 
Fredag 24 juli kl. 13.15 – 14.oo och kl. 15:15-16.00. Anders Stävarby från 
Lysvik underhåller med finstämda visor.
Lördag 25 juli kl. 22.00 –Trubadurafton med Stefan & Kent. Entrè 120:-

Kejsarberg 25 juli kl. 14.00 kommer Peter Johansson och drar några 
låtar från förr och nu med sitt dragspel.

Östra Näsberget
Torsdag 25 juli kl. 13.00 – 14.00. Larssons trio.

Lisskogsåsen
Milkväll kl. 18.00 med musik från Dalarna och Värmland.
Trubadur Linda Rappfeldt Dan Andersson i ord och ton.

Musik i Mattlaberg 24 juli
14.00  Alexander Goldring från Helsingborg uppträder för första gången 
solo med egenproducerad musik. För Er som älskar sköna slingor på gitarr 
och melodisk folktonsinspirerad musik. This is the guy!
15.00  Arts Factory, också från södra Skåne, spelar en svängig, harmonidriven 
folklig rock. Kom och lyssna till gamla favoriter blandat med nyskapat material!
16.00  Cloudberries, ett nyutsprunget band, fött i en lada mellan bokskogar och hjor-
tronmossar. Söta och syrliga harmonier från denna svensk-amerikanska duo flörtar med 
folk och pop. Emely Halma Wall (sång och gitarr) och Laurel Williams (sång, ukulele)
17.00  Boom Diggity, Mora/Orsa. ”Old roots of blues”, från 30 till 70-tal, med 
improvisatoriska inslag som gör den i allra högsta grad levande och ny igen. 
Dessa instrumentalister lyfter genren till en helt ny nivå. Kom och njut!
	 •	 Med	reservation	för	ändringar	efter	programmets	tryckning.
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” Det är med glädje och stolthet som byarna på Malungs Finnmark och angräns-
ande byar har tagit fram en Dalahäst under det gemensamma namnet Tiomila-
skogen. Det är en häst som i form, kvalitet och hantverksmässig skicklighet mot-
svarar alla högt ställda krav. Den pryds av försommarens vackra Granblomma 
och som mycket väl associerar till vår bygd och vår natur.
Hästen kommer nu för första gången att finnas tillgänglig för  försäljning/be-
ställning i samband med årets Kultur i Tiomilaskogen”.

LOGOTYP STORA STORLEKAR

Tel. 0280-134 72 • 070-548 72 36


