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BARN
      Måla Dalahäst
Färglägg en Dalahäst på 
papper och vinn en 
mjukis-Dalahäst.  
Vi informerar om  
höstens kulturella  
evenemang i Dalarna. 
Plats: Tourist Center, 
Norsgatan     kl.12-20
Ballongskoj med Lillmer
En färgglad tant som älskar 
att göra andra glada och att 
vrida ballongdjur & figurer. 
Plats: Leksandsv.        kl.12-20
Gatukonst
Hjälp till att skapa gatukonst 
längs Leksandsvägen.
Plats: Leksandsv.        kl.12-20

Lärande barn
Leksands kommunala 
förskolor visar hur de arbetar 
med barns lärande. 
Barnens tankar, delaktighet 
och kreativitet.  
Plats: Leksandsv.        kl.12-18
Målarverkstad
Välkommen att skapa  
fantasifulla teckningar hos  
Lekextras målarverkstad.  
Vi dukar upp med färger  
och ritpapper. 
Plats: Leksandsv.        kl.12-18
Skattjakt
Välkommen till Hildasholms 
vackra trädgårdar. Här har 
vi skattjakt, tipspromenad, 
pristävlingar m.m.        
Plats: Hildasholm       kl.11-16
Musiksagor
Sjung med i tokroliga låtar 
och var med och skapa en 
alldeles ny saga med 
megatrubaduren Andreas.
Plats: Kulturhuset      kl.13-14   

Skapa med Lego
Vårt Lekextra-bord är fyllt 
med Lego, kom och skapa 
fantasifulla legofigurer. 
Plats: Leksandsv.        kl.12-18
Knappmaskin
Kom och tillverka en knapp 
med eget motiv.
Plats: Leksandsv.        kl.12-20

DANS
     Folkdans
Leksands Folkdanslag  
dansar för och med er. 
Plats: Majstångstorget 
kl.13.30 och 15.30 
Square dance 
Vi lär ut några enkla figurer 
i square dance till levande 
musik. Inga förkunskaper 
krävs. Välkommen att dansa, 
spela, titta och lyssna.  
Fikaförsäljning.
Plats: Hembygdsgårdarna, 
Ladan                     kl.16-20
Disco/Street 
Ta chansen och prova på de 
populära dansstilarna disco 
och street tillsammans med 
oss på Sinclairs.            
Plats: Leksandsv.   kl.15-15.40 
Dansuppvisning
Sinclairs Dala Dansstudio 
erbjuder dans för alla! Kom 
och titta på våra duktiga 
dansare och se ett axplock 
av de dansstilar vi erbjuder.
Plats: Udden     kl.14.00-14.20

FILM & TEATER
     Barnen från  
Frostmofjället
Filmen har gjorts av elever 
från Siljansnäs skola i sam-
arbete med Eva Sjöholm. 
Plats: Kulturhuset 
kl.12-13 och 15-16

Måla med sugrör
Mirja visar hur man målar 
med sugrör, sedan är det 
din tur att prova.
Plats: Kulturhuset kl.11.30-13

Kulturkalastavlan
Kom och gör några pensel-
drag med konstnär Annika 
Berglöf som inspiratör. 
Upptäck din skaparkraft och 
locka fram konstnären i dig. 
Plats: Z-torget             kl.12-20
Barndans med Sinclairs
Här har du chansen att 
prova på barndans med 
våra danslärare. Till barnens 
favoritlåtar dansar vi loss. 
Plats: Leksandsv.   kl.13-13.30  
AquaPlay med Lekextra
Kom och testa och lek med 
sommarens populäraste 
leksak för stora och små. 
Plats: Leksandsv.        kl.12-18
 

Jobba på fartyg
Följ med ångfartyget Engel- 
brekt på en tur nedströms 
älven och prova på att 
arbeta som styrman och 
eldare. Fika finns ombord.
Barn åker gratis, vuxna 100:-
Plats: Kajen        kl.14, 15 & 16 



Heja Leksand-LIF 100 år 
Filmvisning LIF 100 år          
Plats: Kulturhuset   
kl.17.30-18.30

FÖRELÄSNINGAR 
     Gråärter & rovor 
Agneta Magnusson berättar 
om vikten av att fortsätta 
odla och använda våra  
äldsta köksväxter 
Plats: Hildasholm kl.13-13.30

Ankarcrona
Dalaguiderna tar dig med 
på en tur runt Noret och 
berättar om Ankarcrona och 
de byggnader som han varit 
med och tagit fram. 
Plats: Samling utanför  
Kulturhuset     
kl.13, 15, 17 & 19
 
HANTVERK
     Silver och Mässing
Katarina Kobosko skapar 
smycken i silver och mässing 
och använder gärna  
återbrukade material. 
Smyckena är enkla i sin 
form, ibland med inslag av 
stenar, keramik el. grönska.
Plats: Torget               kl.12-20

Livtag, skärp & knappar
Här kan du köpa skärp och 
knappar klädda i roliga och 
fantasirika tyger. Både nytt 
och återanvänt. 
Plats: Torget    kl.12-20

Knappolin
Knappolin arbetar med textil 
i olika former. Linnesömnad, 
textiltryck och nåltovning.
Plats: Torget    kl.12-20

Brukskeramik
Kristina Eriksson gör bruks-
keramik i stengodslera, 
oftast i vitt eller svart. 
Plats: Torget                kl.12-20
Visiblewool
Textil- & garnfärgeriverkstad
som handfärgar sina  
färgsprakande ullgarner till 
små konstverk.
Plats: Torget    kl.12-20
Pärlemor
Försäljning av egenhändigt 
tillverkade smycken av silver, 
tenntråd, glas och pärlor.
Plats: Torget    kl.12-20
Slöjdare - trä & textil
Slöjdare visar olika tekniker 
inom trä och textil. 
Plats: Hemslöjden      kl.12-20
Knivmakar’n
Kniv Kenneth Matsols visar 
handgjorda knivar.     
Plats:vid Hemslöjden kl.12-20
Fröjdestygn
Yllebroderi med applika-
tioner och ibland lite bling 
bling. Väskor i ylle och jeans, 
armband, mobilskal, nyckel-
halsband och broscher. 
Plats: Torget     kl.12-20
Damernas Redesign
Damernas Redesign skapar 
inredning och bruksföremål 
i återvunnet trä, metall och 
glas. Lokalt hantverk som 
produceras i Dalarna.
Plats: Torget      kl.12-20

Öppet hus i vävstugan
Vi visar mattor och kuddar. 
Försäljning av mattor och en 
del material. Välkommen in 
och se vad vi gör!       kl.12-20   
Plats: Bakom Hemslöjden     
Byggnadsvård
Välkommen till Fäggeby 
Antik och Byggnadsvård. Vi 
säljer allmoge och bruks-
föremål samt detaljer till 
renovering av gamla hus.
Plats: Torget    kl.12-20
38:e Gatan
Färgglada inredningsdetaljer 
och barnprodukter med 
fokus på återbruk.  
En del nytt, en del gammalt, 
en del omgjort. 
Plats: Torget    kl.12-20
Ullkärlek & Heppy
Välkomna på minivernissage 
för gungan Heppy. Vi har 
också tenntrådsarmband 
och givetvis ekologiska 
ull- och silkeskläder. 
Plats: Torget     kl.12-20

Carinas Smedja
Här kan du se en smed 
arbeta och forma järn med 
värmen i ässjan, hammaren 
och städet. 
Plats: Torget    kl.12-20
Dalabazaar
Varmt välkommen till en 
härlig marknadsplats med 
hantverk, återbruk och 
mathantverk samt servering. 
Plats: Torget                kl.12-20
Åsa Åkerström Design
Bruksföremål och  
trädgårdsdekorationer i 
stengods. Fat, får och andra 
små djur i raku.
Plats: Torget    kl.12-20

Forts. på nästa sida.



Störling Violin
Välkommen till Störling  
Violin, din fiolbyggare i 
Dalarna 
Plats: Brömsgården   kl.12-20
Hemslöjdsvänner
Leksands Hemslöjdsvänner 
bakar tunnbröd och visar 
bandvävning, Dalknyppling 
och olika broderitekniker.
Plats: Hemslöjden      kl.12-17
Afrikanskt hantverk
Leksand-Soroti Nätverk  
säljer fantastiskt fina  
produkter gjorda av 
afrikanska tyger. Brickor, 
anteckningsböcker m.m.
Plats: Leksandsv.      kl.12-20

ReformDesign
Kollektionen ”En del av  
Dalarna runt din hand”  
inspireras av detaljer i  
Leksandsdräkten.  
Armbanden finns i olika  
färger och varianter, allt för 
att du ska hitta din favorit. 
Plats: Torget     kl.12-20
Smedja Metallmorfos 
Erbjuder smide framställt 
med traditionella metoder.
Plats: Torget      kl.12-20
Tvålköket Kardemumma
Handgjorda ekologiska oliv-
oljetvålar tillverkade enligt 
den kallrörda metoden. 
Plats: Torget     kl.12-20
Möbeltapetserare
Kom och träffa Västibyns 
Tapetseri & Inredning, prata 
om klädsel, tyger och reno-
vering av dina favoritmöbler.
Plats: Leksandsv.    kl.12-20
Ylleyster
Monica Backlund Ahlin ger 
gamla dräktdelar nytt liv.
Plats: Torget       kl.12-20

Trådspira
Egen design och tillverkning 
av vackra smycken för hem 
och trädgård. Allt från den 
lilla ängeln för fönstret till 
det stora fasadsmycket som 
pryder vägg både inom- och 
utomhus. 
Plats: Torget      kl.12-20
TjogoSomSkapar 
Ett nätverk med kreativa 
kvinnliga företagare, alla 
med verksamhet i Siljansnäs. 
Välkommen att se vad vi gör!
Plats: Leksandsv.    kl.12-20
Blåsbyggarna
Kom och se vilka folkliga 
blåsinstrument Stefan, Jean 
Pierre och Jan bygger med 
stor precision. Här hittar 
du pipor, lurar och horn av 
högsta kvalitet byggda efter 
förlagor med hundratals år 
på nacken.  
Plats: Brömsgården   kl.12-20
Tuffila Design
Visar upp egendesignad 
tillverkning till både dig och 
ditt hem. Välkommen! 
Plats: Leksandsv.      kl.12-20

Saori Sakura 
Saori är självinnovation 
genom fri handvävning. 
Med ursprung i Japan har 
Saori fått globalt genomslag 
genom fokus på skapar-
glädje, nyfikenhet och 
gemenskap. Se & Prova! 
Plats: Leksandsv.    kl.12-20

KONST & DESIGN
     Art by. Johrin
Linda Johrin visar eget  
måleri, olja akryl mixed 
media. Skulptur. 
Plats: Z-torget    kl.12-20

Mei Qi kinesisk konst 
och kalligrafi
Mei Qi som härstammar 
från en gammal kultursläkt 
i Kina visar sin konst och 
kalligrafi. 
Plats: Z-torget             kl.12-18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kärleksful
Magnus Fernströms tavla 
”Kärleksful” hoppas få möta 
betraktarnas blickar och 
tankar. Välkommen!  
Plats: Z-torget             kl.12-20 
Bennyhalldinart
Benny målar graffiti och 
dalahästar med airbrush 
akryl. han kommer också 
visa en graffitimålad kajak 
och färdigställa en husvagn. 
Kom och se Benny live! 
Plats: Z-torget             kl.12-20
Sån é ja 
-akvarell, akryl och keramik.
Av glädje, färg och humor, 
är det jag skapar en del av 
mig själv. Även i sånt som 
är fyrkantigt och grått finns 
oftast en strimma ljus eller 
åtminstone en röd prick. 
Välkommen till Sonja  
Blomström. 
Plats: Z-torget             kl.12-20
Box Kurbits
Konstnären Michaela Box 
tolkar kurbitsen på sitt  
egna sätt. 
Plats: Leksandsv.    kl.12-20



Måleri & Meditation
Här får du varva guidad 
meditation och måleri med 
målet att finna din inre  
balans.         Plats: Z-torget  
kl.12-14 & 15.30-17.30
Leif Benjaminsson
Självlärd Göteborgare men 
bosatt i Tibble. Målar i  
huvudsak i akryl men även 
olja & akvarell förekommer. 
Plats: Z-torget    kl.12-20
Beyond Nudity
Fotoutställning och kropps-
klotterplank. Samtal om 
identitet, respekt, kommuni-
kation, gränser, skam, skuld, 
kreativitet, lycka, sårbarhet, 
fördommar, nakenhet....
Plats: Z-torget    kl.12-20
Street art på papper
Med sprejfärg och utskurna 
mallar skapas konst i en 
ateljé i Djura. Pia Lilenthal 
skapar på plats och visar hur 
du enkelt kan komma igång 
med egna konstverk hemma 
Plats: Z-torget    kl.12-20 
Ewas akryl & akvareller
Landskapsmålningar i akryl 
och akvarell av Ewa Hed. 
Plats: Z-torget    kl.12-20

Kroppsmålning
Kom och se när Alexandra 
Björk utför kroppsmålning. 
Plats: Z-torget             kl.12-14
Annika Berglöf
Annika målar stora och små 
konstverk i mestadels akryl. 
Hon utforskar gränslandet 
mellan abstrakt och 
figurativt måleri. 
Plats: Z-torget    kl.12-20

Kroki
Passa på att prova kroki.
Medtag gärna eget material.
Föranmälan till:  
3xmagnus@gmail.com
Drop in i mån av plats. 
Plats: Z-torget    
kl.14-14.30, 14.30-15 & 17-18
LenaWikmanDesign
Ställer ut konst och hant-
verksprodukter med egen 
design. Botaniska och 
dalainspirerade bilder. 
Plats: Torget    kl.12-20

Studio Neon
Försäljning av egen-
designade prints, tavlor och 
kort med färg, attityd och 
eftertanke. 
Plats: Torget    kl.12-20

LITTERATUR
     Bokbuffé
Fem kronor boken eller 
femtio för en hel kasse.  
Välkommen att fynda! 
Plats: Kulturhuset      kl.12-18
Där ginstens doft  
berusar själen 
Leksandsbördige Gustaf 
Berglund läser ur sin 
nyutkomna diktsamling.
Plats: Kulturhuset           kl.14
Lundells bok & kontor    kl.15
Invigning bibliotekets 
unga avdelning
Tilltugg, samtal och uppträ-
dande med dansgruppen 
Kurbitz Crew och truba-
duren Gustav Palmcrantz.  
Ulrika Liljeberg klipper ban-
det. Möt ungdomsförfatta-
ren Erika Larsson Nordlund.           
Plats: Kulturhuset kl.16-17.30
Läroböcker från Laknäs
Gerty Karheiding visar läro-
böcker skrivna i Laknäs. 
Plats: Kulturhuset     kl.15-19

Författarträff
Ungdomsförfattaren Erika 
Larsson Norlund berättar 
om sina böcker och sitt 
författarskap.  
Plats: Kulturhuset kl.17-17.30

MAT & DRYCK
     Skördefest
Skördemarknad med 
försäljning av lokalt odlade 
grönsaker, bröd, saft, sylt 
hantverk m.m.
Plats: Hildasholm      kl.11-16
Katarinas bröd & kaka 
Mathantverk av äldre  
sädesslag. Surdegsbröd, 
bullar, kakor, dryck m.m.  
Plats: Leksandsv.        kl.12-20  
La Cholita Foodtruck
Äkta mexikansk mat gjord 
på bra råvaror, lokalt kött 
och mycket kärlek.
Plats: Leksandsv.        kl.12-20
Bondens marknad
Mötesplats där du kan 
handla från bygdens egna 
odlare & hantverkare.           
Plats: Hembygdsgårdarna
kl.10-13
Spannmål  
-Matvagn i Dalarna- 
levererar äkta och fräsch 
mat med närproducerade 
råvaror. Lagat från grunden 
och med kärlek.
Plats: Torget               kl.12-20 

Folkmusikcafé på Bröms 
Smit in på Brömsgården och 
få både kaka och musik till 
kaffet. Ovanmyra Catering 
står för kaffet och  
Dalarnas Spelmansförbund 
för fiolerna            kl.12.30-18 
Plats: Brömsgården  

Forts. på nästa sida.



Go’fika
Åkerö skolas elever säljer 
mumsigt hembakat go’fika. 
Behållningen går till skolans 
demokratiresa. 
Plats: Kulturhuset      kl.12-18
Ampan’s Choklad
Ampan’s choklad och 
bakverk erbjuder praliner, 
figurer och fudge. Även kaffe 
med dopp. Välkommen! 
Plats: Torget                kl.12-20  
Äppelbo bryggeri
Besök oss & prova våra nya 
maltdrycker. Välkommen! 
Plats: Torget                kl.12-20
Beer Factory Open stage
Kom och smaka lokalpro-
ducerad öl. Vi har även en 
Open Stage där du kan  
framföra sång, musik, poesi..           
Plats: Insjöv.10            kl.15-22

MUSIK 
     Hela landet - låtar till 
landsbygdens lov
Körkonsert med Anders 
Nyberg och Uppsala Dom-
kyrkokör. Några av Dalarnas 
finaste solister, spelmän 
och körsångare bidrar till en 
gränslös konsertupplevelse. 
Plats: Kyrkan         kl.18-19.30
Ensam Spelman
Det är en utmärkande egen-
skap hos spelmansmusiken 
att man inte behöver mer än 
en spelman för att det ska 
bli stor musik. Kom och hör!  
Plats: Udden          kl.14.30-15

9 to 5
Kulturskolan ger dig ett 
smakprov på Broadway-
musikalen 9 to 5 som har 
premiär den 2 november.  
Plats: Udden     kl.16.15-16.30

Sjung m. Anders Nyberg
Körer & körsångare inbjuds 
att delta i en workshop som 
mynnar ut i konserten i 
Leksands kyrka kl.18 
Info och anmälan: 
www.sensus.se/helalandet
Plats: St.Persgården   kl.10-20
Höglôtt’n
Kören med ca. 50 medlem-
mar bjuder på godbitar från 
deras repertoar! Musikal, 
gospel, visor m.m.          
Plats: Udden     kl.16.45-17.15

Indigorado
Svensk-Norsk duo som 
spelar själfull musik med 
inspiration från indiepop, 
singer-songwriter och 
världsmusik.          
Plats: Udden     kl.12.45-13.15
Varghans Lounge
Kom och lyssna på skön 
elektronisk musik           
Plats: Z-torget            kl.12-20
Salongsensemblen
Bjuder på evergreens, 
filmmusik, tango, svenska 
klassiker och sådant som  
ni aldrig hört.       
Plats:Kulturhuset  kl.14-14.30 
Kalasmusik för orgel
En stunds orgelmusik med 
organist Mikael Boström Eric’          
Plats: Kyrkan         kl.13-13.30
Sånger för fred & frihet
Falu Fredskör sjunger sånger 
med viktiga budskap från 
kampen för fred och frihet i 
hela världen.
Plats: Udden          kl.15.40-16         
Låtkurs m. Ellinor Fritz
Ellinor bjuder på ett par 
låtar, till alla som kommer 
med sitt instrument, i en 
kortkurs. Utlärning på gehör.  
Plats: Brömsgården   kl.13-14

Kulturskolan
Kulturskolans elever och 
lärare underhåller. 
Plats: Majstångstorget  
kl.12, 13, 14 och 15
Mondo Muziko
Mondo Muziko bjuder på 
härlig salsa! 
Plats: Z-torget   kl.14.30-15.30
Leksands Spelmanslag
En av giganterna inom 
spelmansrörelsen bjuder på 
musik som spelats i Leksand 
i generationer och lagets 
favoritlåtar som tagit sig in 
över sockengränsen.
Plats: Udden          kl.12-12.30
Folkmusik på innergården
Kom och lyssna på ett 
knippe fantastiska spelmän. 
Dalarnas spelmansförbund 
har handplockat en bukett 
med riktiga höjdare som är 
i högform efter en intensiv 
spelsommar.
Plats: Brömsgården    kl.15-17

 

Zobop
Zobop tar oss med till nya 
musikaliska mötesplatser. 
Här finns influenser från 
stilikoner som t.ex. Zappa, 
Jeff Beck, bill Frisell eller 
Tony Allen, men i grunden är 
låtarna spelmansmusik för 
elgitarr, saxofon, bas, beats 
och trummor.          
Plats: Udden          kl.18-18.50



Tusse
Förra året deltog han i 
Talang och har sedan dess 
släppt två singlar. Nu kan 
du följa hans resa i årets 
Idolsäsong på TV4.     
Plats: Udden          kl.15-15.30
Folkmusikens hus
Hälsa på i vår butik, vi har 
med oss ett urval av skivor 
och böcker och svarar gärna 
på frågor som rör folkmusik 
i Dalarna. 
Plats: Brömsgården   kl.12-18
Dalarnas Spelmans-
förbund på plats
Kom och träffa represen-
tanter från styrelsen. Har du 
frågor om instrument-
försäkringar, verksamheten 
eller roliga förslag på vad vi 
ska göra framöver.  
Kom och prata med oss.  
Plats: Brömsgården   kl.12-18

SPORT & FRITID
     Fartyg i sikte
Siljans Fartygsförening 
lägger till vid Kajen och du 
kan gå ombord för en 
guidad visning.
Plats: Kajen                kl.15-17 
Prova på Ju-Jutsu
Intresserad av ju-jutsu? Då 
är du välkommen till oss. 
Du får även komma upp på 
mattan och prova några av 
våra tekniker. 
Plats: Leksandsv.        kl.12-20  

UTSTÄLLNINGAR
     Cementerade 
konsumtionsvaror
Ida Spange Yachin ifrågasät-
ter vårt sätt att konsumera 
kläder genom en stor träd-
gårdsinstallation i cement.
Plats: vid Hemslöjden 
kl.12-20
Konst från Siljanstrakten
Olle Bergdahl visar blandad 
teknik som olja, akvarell och 
teckningar samt foton.  
Plats: Siljans Konditori  
kl.12-20

Soul Art Akryl
Sussie Johansson visar sina 
akryltavlor
Plats: Z-torget             kl.12-20
Minnen från  
sommaren 1896
Fotoutställning. 
Plats: Kulturhuset    kl.11-19
Bewilderment -
John Rasimus
Vernissage kl.11.  
I samarbete med Leksands 
Konstsällskap. Välkommen! 
Plats: Kulturhuset    kl.11-19
Studio Apelsin
Fotoutställning av Studio 
Apelsin från Vikarbyn.  
Plats: Z-torget             kl.12-20
Mandala
Alexandra Björk visar sina 
fantastiska mandala.
Plats: Z-torget             kl.12-20

Magnus Kalitzki
Magnus colorful birds -which 
can be seen in booth large 
and small scales- are truly a 
clash between urban street 
art and nature itself. 
Plats: Z-torget             kl.12-20
Konstutställning
Elever från Åkerö skola stäl-
ler ut konst med inspiration 
av Karlfeldt & Jungfru Maria 
Plats: Kulturhuset    kl.14-18

Leksandsbilder
Dalaguider visar gamla 
bilder från Leksand
Plats:vid Hemslöjden kl.12-20
 
ÖVRIGT
     Kulturkryss
Kulturkryss med frågor från 
medverkande utställningar 
och aktiviteter vid Hemslöj-
den och Kulturhuset. Start 
vid Studiefrämjandets tält.
Plats: Hemslöjden      kl.12-20
Green Living
Green Living erbjuder ett 
brett utbud av gröna giftfria, 
ekologiska och naturliga pro-
dukter och vänder sig till dig 
som vill shoppa medvetet. 
Plats: Torget                kl.12-20 

IT - guide
Kom och få hjälp med din 
dator, mobiltelefon eller 
surfplatta. 
Plats: Kulturhuset      kl.11-14
BHbussen
Underklädesboutique 
på hjul. Välkommen! 
Plats: Torget                kl.12-20
DalaFötter
Kom och se min rullande 
fotvårdssalong, kanske unna 
dig en behandling?
Plats: Leksandsv.        kl.12-20
  

 

                               

Med reservation för ändringar.

Ladda ner vår app 
Kulturkalaset Leksand
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