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I HÄRRYDA
Skicka tips till Anna Mattisson 
031-98 50 65 anna@harrydaposten.se

Utställning

 » FOTO. ”Våren för dig som inte riktigt 
hann, av Siw Ivarsson. 25/1-22/2, kultur-
huset. 
 » FOTO. ”Road movie”, av Theresia 

Lynch. 25/1-22/2, kulturhuset.
 » KNYPPLING. ”Knypplade händer”. 

25/2-22/3, kulturhuset. 

Bio

 » EMIL OCH IDA I LÖNNEBERGA. Ons 
12/2 kl 12, kulturhuset. 
 » SUNE PÅ BILSEMESTER. Ons 12/2 kl 

15.15, kulturhuset.
 » BAMSE OCH TJUVSTADEN. Tors 13/2 

kl 12.45 och fre 14/2 kl 13, kulturhuset. 
 » FROST. Ons 12/2 kl 13.15, tors 13/2 

kl 14, fre 14/2 kl 14.15, sön 16/2 kl 13, 
kulturhuset. 
 » HALLÅHALLÅ. Ons 12/2 kl 17 och 

18.45, kulturhuset. 

Övrigt

 » FÖRELÄSNING. Cirkulär ekonomi. 
Sön 16/2 kl 14, kulturhuset. 

HÄNDER
I HÄRRYDA

Boktipset! Flickan med snö i håret: av Ninni Schulman
”Första boken om journalisten Magdalena Hansson, som har flyttat 
från Stockholm till Hagfors med sonen Nils. Tillvaron på landet blir 
dock inte alls så lugn och trygg som Magdalena hade hoppats på. 
Ganska snabbt blir hon indragen i ett fall där en ung flicka hittats 
mördad.”

– Annette Olsson, Mölnlycke bibliotek

KULTURPROJEKT: Motor-
sågskonst skapas, det 
drejas, knypplas, tillver-
kas möbler, målas, gjuts i 
betong och visas film. 

Nästa vecka drar ett 
EU-projekt kring konsttu-
rism igång i Hindås med 
öppet hus och full aktivi-
tet i stationshuset. 

Nina Wallgren är kommunens 
samordnare.  Hon förklarar att 
tanken med EU-projektet är att 
skapa ett nätverk mellan olika 
lokalsamhällen i Europa med 
fokus på kultur, kulturturism, 
konsthantverk och kulturarv. 
Sex länder ingår i utbytet: 
Bulgarien, Italien, Grekland, 
Malta, Spanien och Sverige, re-
presenterad av Hindås. 

– Man vill länka samman och 
stärka känslan av samhörighet, 
säger hon och berättar att det 
handlar om att träffas och ut-
byta erfarenheter och idéer. 

Locka kulturintresserade
Med de nya idéerna är tan-

ken att Härryda kommun ska 
bli konkurrenskraftigare och 
bättre på marknadsföring när 
det gäller kulturturism. 

Lokalt är förhoppningen ock-
så att öka samarbetet mellan 

Hindås egna konstnärer, hant-
verkare, småföretagare, kom-
munen och turismindustrin. 

Under det år som projektet 
pågår ska representanter för 
alla länderna besöka varandra. 
De ska diskutera, ha föreläs-
ningar och, inte minst, titta på 
hur kulturuttrycket och kul-
turturismen ser ut på de delta-
gande orterna. 

Evenemang i dagarna tre
Först ut som värd är Hindås. 

I tre dagar nästa vecka kom-
mer besökare och lokala del-
tagare att guidas runt på orten 
och diskutera utmaningar och 
möjligheter med anknytning till 
kulturturism. 

Det kommer också att ar-
rangeras kulturevenemang som 
är öppna för allmänheten. På 
onsdag den 19 februari blir det 
folkdansuppvisning på Rotun-
dan, dagen därpå fylls stations-

huset av konstnärer som visar 
hur de drejar, målar, tillverkar 
möbler, knypplar och gjuter i 
betong. Det blir filmvisning och 
kommer antagligen att bjudas 
på både musik och poesi. 

På onsdag och fredag kom-
mer det också att hållas öppna 
föreläsningar om projektet. 

Nästa stopp: Teneriffa
Redan i mars sker nästa 

träff, som blir på Teneriffa. 
Intresserade lokala konstnärer, 
hantverkare och småföretagare 
med anknytning till temat kan 
ansöka om att åka med som re-
presentanter, men hittills har 
intresset varit relativt svalt. 

P r o j e k t e t  h e t e r  Te c t 
(Towards Excellence in Cul-
tural Tourism). Det finansieras 
till stor del av EU, men också av 
kommunen. De som besöker de 
andra länderna kan eventuellt 
behöva stå för delar av kostna-
derna själva. 

Vill sätta Hindås 
på Kulturkartan

ANNA MATTISSON
031- 98 50 65

anna.mattisson@harrydaposten.se

– Man vill länka 
samman och stärka 
känslan av samhö-
righet.

NINA WALLGREN
samordnare, Härryda kommun

INSPIRATION. Den lokala kontaktpersonen Mette Waldrop (till vänster) och samordnaren Nina 
Wallgren hoppas att EU-projektet ska skapa nya och inspirerande kulturnätverk både inom Hind-
ås och ut mot Europa. 
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