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Pressmeddelande 

 
Äntligen kan vi presentera årets upplaga av Vinterspår; 40 st platser och 136 st utställare. Allt 
från Ramsberg i norr till Orrkilen i söder. I år håller vi tummarna för att det inte blir snöstorm 
som under förra Vinterspårs helgen. Vädret är alltid en del av upplevelsen. Det finns så 
mycket roligt, intressant och spännande att välja på men jag ska försöka lyfta fram några 
godbitar.  
 
Det första som fick igång mig var när jag läste om nr 32, Holgers kök. Så här står det: ”Med 
anekdoter ur våra liv, vilka ibland överträffar dikten, möts vi i vedspisvärmen runt ”Holgers” 
köksbord och delar livets dråpligheter”. Tider: kl. 11, 13 och 16. Det tycker jag egentligen 
summerar hela andan av Vinterspår, att mötas.  
 
Det finns flera som bjuder hem besökare som nr 33, familjen Karlsson, de har en 
familjeutställning som spänner mellan många konstformer och uttryck. Eller nr 61, Tobias 
Eriksson, han tar besökares porträtt med en kamera från mormors(mors)tid. Även Stefan 
Jansson, nr 34, bjuder på föreställning i sitt hem. I Spannarboda/ Willboda gård kommer det 
finnas konst och konsert med Kapell Malén. Tänk vad mycket det går att uppleva under en 
helg!  
 
I de södra delarna har vi en flitig konstnär som kommer befinna sig på två platser, både i 
Balsta bygdegård och Ängebykyrkan. Han heter Robert Kayongo och kommer visa fotografi 
och konst av återvunnet material.  
 
Det har bildats tre kultur-kluster i kommunen. Den första är Stripa gruva som gör ett rekord 
år med utställare. De bjuder på en mängd uttryck med konstnärlig kvalité. Det andra klustret 
är Kulturrum på Lindeskolan som i år har allt från nyblivna konstnärer till de som är 
etablerade. Duon Kazue Ikeda och Mattias Risberg ger en föreställning baserad på 
improviserad musik och dans. Det tredje klustret är Frövifors pappersbruksmuseum som i år 
fyller upp alla ytor med utställare. Det är textilier med Elisabet Jansson, konst med 
multikonstnären och musikern Olle Unenge, radarparet Anders Wallén och Ted Ström 
berättar om deras bok, måleri med Marie Johansson Gadde och så väldigt mycket mer. 
 
Kom och upplev Vinterspår 1-2 februari kl.10-16 i hela Lindesbergs kommun. 
 
 
Lördagen 18 januari kl 12 är det vernissage på Försmaksutställningen där deltagarnas verk 
visas. 
 
 
För mer information kontakta: Sara Sporre, kultursekreterare, 0581-81145 
 
 


