
Kulturgatan i Bodafors med bl a
   Intarsiaverkstad från 1926

Välkommen att resa med Tranåsbygdens Konstförening till Bodafors 31 augusti 2018.
Det blir en heldag med ett varierat program med konst, kultur o naturupplevelser samt mat. 
Bussen avgår från Parkhallen i Tranås kl 07.30.

Väl framme i Bodafors blir det kaffe och fralla på Bageriet Röda Längan med erkänt gott surdegsbakat 
bröd. Allt som produceras i bageriet, surdegsbröd, bullar och kakor, utgår från ekologiska råvaror med 
fokus på närodlat.

Kulturgatan omfattar:
Intarsiaverkstaden som startade 1926 av bröderna Julius och Rolf Lehmann och är bemannad sommartid 
med elever från Carl Malmstensskolan.

Magasinet med utställningen Trä Art samt designbutik.

Villa Svea som var familjen Lehmanns ståtliga bostad, är nu  
utställning och filmvisning. Under vissa veckor i sommar kommer 
även boxmakaren Norio Tanno från Asahikawa, Hokkaido att vara 
verksam i villan.

I dessa tre lokaler kommer vi att få guidning av personal från Carl 
Malmstensskolan, Stockholm.

Det finns också möjlighet att besöka, utan guidning, Gröna Huset. 
I sommar öppnar Bodafors Bokhandel här och erbjuder nya och  
gamla böcker med koppling till möbler, trähantverk, design, arkitektur 
och konst. Gröna Huset omfattar även Bed & Breakfast.

Lunch kommer att avnjutas på Sandsjö Wärdshus.

Efter lunchen återvänder vi till Bodafors och får guidning på Emåns 
Ekomuseum och besöker även Smedjan. Larssons Smide har för 
några år sedan haft en mycket omtyckt utställning på  
Tranåsbygdens Konstförening.

Eftermiddagsfikat intas på Bageriet Röda Längan.

Dagen avslutas med ett guidat besök i den kulturellt intressanta Bodafors Kyrka.

Pris per person: Medlem 700 kr och icke medlem 800 kr. 
OBS! Betala inte in något förrän du fått bekräftelse.
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I priset ingår: bussen, fm o em kaffe, lunch, inträden och all guidning samt ett årsmedlemskort på 
Emåns Ekomuseum (=inträdet och då har ni möjlighet att återvända dit).
Antalet deltagare är begränsat. Vi reserverar oss för eventuella program eller prisjusteringar som vi inte 
råder över.
Anmälan skall göras till Konstföreningen på bifogad talong eller via e-post med exakt samma uppgifter 
och skall vara föreningen tillhanda senast 14 aug 2018.

Välkommen önskar Resegruppen
Kontakt:  
Christer Walfridsson, 073-0410048, Pirkko Nilsson, 070-5445741, Annika Holgersson, 070-2260576.


