Smått & Gott i Hamrångebygden

Kustkonst, en konstrunda i Hamrångebygden i påsk
Påsken har av tradition varit
Konstrundornas helg – i
Hamrånge har till exempel
Hamrånge Slöjdare arrangerat Konst i Påsk i Hagsta
skola under en lång följd av
år. Nu kommer en ny variant
av verklig dignitet, där konst
i alla former kommer att
erbjudas, inta bara i Hagsta,
utan runtom i hela bygden.
− På sex olika platser i Hamrångebygden, i Hamrångefjärden, Hagsta, Norrsundet, Bergby, Axmarby och Axmarbruk,
kommer konst i olika former
att visas under påskdagen 1
april, berättar Annika Axlund,
Erika Ehn och Carina GustafsAnnika Axlund, Carina Gustafsson och Erika Ehn är initiativtagarna till arrangson, som varit initiativtagare
och nu i samarbete med andra emanget Kustkonstdagen
aktörer kommer att verkställa
arrangemanget.
Annika, som flera somrar i rad haft sommarcafé med utställningar i Axmarby missionshus har liksom Erika rötter
sen långt tillbaka i Axmarby, men bor numera i Åkersberga respektive Gävle. Carina är inflyttad axmarbybo.
Idén om en Konstrunda hade grott länge hos Annika,
men det var först vid byns höstfest förra året, som de tre
började spåna vidare och som nu resulterat i den första
Kustkonstdagen.
Och deras idé har mött ett stort gensvar.
− Det bubblar av skaparkraft i Hamrångebygden helt
enkelt och konstrundan, som vi hoppas ska följas av fler
kommande år, ska vara lustfylld, avslappnad och glädjespridande, både för utställare och besökare. Ge möjlighet
till gemenskap och inspiration för alla att ta del av, säger
Annika.
Alla, ung som gammal, som skapar i någon form och
har någon slags koppling till bygden är välkomna att delta
som utställare. Och alla former av kreativt skapande räknas in, konst, konsthantverk, mathantverk, slöjd, teater,
musik etc. etc.
I Norrsundet hälsar konstnären Christer Linde och keramikern Åsa Fällgren välkommen i sina respektive hem, i
Hagsta öppnar Hamrånge Slöjdare upp för sin utställning,
på Hembygdsgården visar Torbjörn Olsson foton och där
kommer det också att serveras soppa. I kyrkan, som har
öppet hela dagen, visas en textilutställning utöver gudstjänst och medverkan av kyrkokören.

Mathantverk hoppas
man kan erbjudas hos Hamrångebygdens
Delikatesser och Bruksboden i Axmarbruk. Där blir det
utställning i kontoret (Svarta Katten) , i Axmarby skola
blir det utställning och i missionshuset slöjdas det.
Över 40 deltagare har anmält sitt intresse att vara med
i Konstrundan Kustkonst. Utställningsfoldrar med karta
till alla utställare håller på att tas fram och kommer att
spridas, inte bara i Hamrånge, utan även i Gävle, Söderhamn, Ockelbo och Bollnäs. Marknadsföring blir det
även via Facebook och Instagram.
− Vi har tänkt att det här ska bli en Konstrunda som
sätter Hamrångebygden på kartan. Ett arrangemang inte
bara i år utan även år som följer, säger Annika, Carina
och Erika.
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