
Konst på väg 2009
Långfredag-Annandag påsk 10-13 april kl. 11-17  Drygt 40 konstnärer och konsthantverkare 
i Tierps kommun öppnar sina ateljéer och utställningslokaler under påskhelgen. Upplev konst 
och konsthantverk  i vackra miljöer!

Invigning Långfredag 10 april kl. 11 på Värdshusverkstan i Söderfors. Gunnar Thollander, ord-
förande i hembygdsföreningen, invigningstalar. Musikinslag i samband med invigningen samt 
möjlighet a�  följa med på en vandring runt Söderfors bruk. 
Här visas konst av Per Alnaeus, Colin Lewis, Maria Lewis, Ulla Srigley och S� na Wollter. 

Utställare fi nns även i Försäter, Kvarnbo, Lockelsbomaden, Lövstabruk, Munga, Stav, Ströms-
berg, Tierp, Tobo, Valparbo, Örbyhus och Örbyhus slo� . För karta - se baksidan av denna fl yer.

Guidade visningar i Strömsbergs bruk och Örbyhus slo� . Guidade bruksvandringar i Ströms-
berg arrangeras av Strömsbergs Industriminnes Vänner. Samling vid gamla brukskontoret Lång-
fredagen och Påskdagen kl. 14. Guidade visningar av Erik XIV:s fängelse och vagnsmuseet vid 
Örbyhus slo�  alla påskdagar (fre-mån) kl. 13. Mer informa� on på hemsidan/i katalogen.

Kyrkorna i Karlholm, Vendel, Västland och Örbyhus håller öppet under påskhelgen. För öppet-
� der se hemsidan/katalogen.
  

Fika under Konst på väg kan du bl.a. göra i Jan Ma� ssons smedja i Kvarnbo, i det f.d. Filadelfi -
akapellet i Kvarnbo, på Café Bagarstugan i Strömsbergs bruk, vid Galleri Va� ensågen i Ströms-
bergs bruk, på Café Kyrkbacken i Örbyhus, på Örbyhus Gol� lubb, i Söderfors herrgård, i Läkar-
villans trädgårdscafé i Lövstabruk, på Leufstabruks Wärdshus, i Blåbandslokalen i Valparbo och 
på Strutsens café och gårdsbu� k i Y� rö. För öppe�  der se hemsidan/katalogen.
  

Katalogen fi nns från vecka 13 bl.a. på biblioteken i Tierps kommun, i Tierps kommunhus, och 
på turistbyråerna i Uppsala och Gävle. Det går även a�  beställa/hämta katalogen på Kultur- 
och fri� dsenheten i Möbeln, Tierp.

Varmt välkommen!

Mer informa� on på www.kpv.nu alt. www.� erp.se 
Kontakta Kultur- och fri� dsenheten på tel. 0293-183 26 eller e-post kultur-fri� d@� erp.se 


