
Inbjudan

Torsdag 18 november kl. 13.00–17.00
Auditoriet, Arkitekturmuseet/Moderna museet, 
Skeppsholmen, Stockholm
Inbjudan är personlig. 
OSA med uppgift om namn till nfh@nfh.se
senast 12 november

Se program

Vi har bjudit in Faythe Levine, utsedd till ”The 
ambassadeur of handmade” av New York Times, 
Bo Isenberg, som talar varmt om hantverkets 
betydelse för människans själ, Patrik Hadenius 
chefredaktör för Språktidningen och Otto von 
Busch, forskare från HDK som kallar sig själv 
för ”hacktivist”. Alla ska de prata om hemslöjd, 
som är mycket mer än näverfl ätning, smör-
knivar i ene och korsstygnsbroderier. 
Det är framtidens teknik! 

Och så fi rar vi den nya sajten 
– Zickermans Värld. 

Vi bjuder på föreläsningar och dryck. 
Välkommen!



Program torsdag 18 november

Moderator: Lovisa Lamm, reporter för bland annat radioprogrammet Stil, P1 
  och programledare för Syjuntan, P1. 

13.00–13.10 Välkommen! 
 Heli Björkman, processledare för ”Den Samtida Hemslöjden”.

13.10–14.00 Människan är hantverkare i sin själ. 
 Bo Isenberg, fi l dr i sociologi, Malmö högskola. 

14.00–14.20  Vad har ordet hemslöjd gemensamt med ordet språk? 
 Om två begrepp i medvind. 
 Patrik Hadenius, grundare av och chefredaktör för Språktidningen.

14.20–14.40 Nyproducerad fi lm om unga människors förhållande till hemslöjd av Erik 
Lindhé och Magnus Wallén.

 Kaffe

15.10–15.30 Hur ser DIY och craftivism ut i världen och framförallt i Sverige? 
 Otto von Busch, forskare på HDK, Högskolan för design och 
 konsthantverk i Göteborg. 

15.30–16.45  Om DIY och craftivism i USA (på engelska). 
 Faythe Levine, författare och dokumentärfi lmare till bland annat 
 ”Handmade Nation – The rise of DIY, art, craft and design”. Hon har av 
 New York Times utsetts till ”The ambassadeur of handmade”. 

16.45–17.00  Zickermans Värld, ny sajt med fokus på DIY och craftivism. Och hemslöjd. 
Frida Engström & Maria Diedrichs, redaktörer på Zickermans Värld.

17.00–19.00 Mingel och möjlighet att se Konstslöjdsalongen, Arkitekturmuseet

 Under dagen kan du delta i 2010 års slöjdinventering.
 Mia Lindgren, hemslöjdskonsulent

 Seminarierna arrangeras av Nämnden för hemslöjdsfrågor och 
 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund gemensamt.


