Kl. 11-15

Kl. 11-15

LÖRDAGEN 26 APRIL

SÖNDAGEN 27 APRIL

Kl. 11.00 – 15.00 (plan 4)

Kl. 11.00 – 15.00 (hela Runda huset)

Kom och inspireras av hållbara former av mode genom
utställningar och remake-aktiviteter hos Återbruket.

Hela Runda huset vibrerar av aktiviteter för ett hållbart mode
genom modevisning, föreläsningar, utställningar mm.

Workshopaktiviter hos Återbruket (plan 4)

Kl. 12.00

Invigning av eventet (Ljusgården)

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!”
Välkommen in och prata remake/återbruk med Annika
och Marie-Louise från Återbruket, Gustavsberg

Kl. 12-14

Föreläsningar om hållbart mode (Axel Sjöberg rummet, plan 3)

Utställningar om vintage, remake och egen design (plan 4)

Kl. 12.10

”Sju former av hållbart mode”, Anna Brismar, hållbarhetskonsult,
Green Strategy, presenterar ett nytt koncept kring hållbart mode.

Kl. 12.30

”Bomull – en solkig historia”, Gunilla Ander, journalist och
författare, berättar om produktionsförhållandena och villkor för
människorna inom klädindustrin.

Kl. 13.00

”Ett samtal om certifieringar och märkningar av textilier” med
Sonja Schindler, Sonjas Textilateljé och Marie-Louise Erikson,
Millimeter Sweden.

Kl. 13.30

”Stormie Poodle – med fokus på hälsa, miljö och etik” av Caroline von
Post, grundare och VD, Stormie Poodle.

Kl. 14.00

Fashion Show – Hållbart mode

Välkomsttal av Siv Strömbäck, initiativtagare och koordinator

”Från Vaggan till Graven”, av Annika och Marie-Louise, Återbruket

Hela helgen har vi…
Öppet café med Fair Trade-kaffe och hembakat bröd (plan 4)
Bibliotekets Bokbytarbord & nya böcker om hållbart mode (entréplan)

SY OM ELLER BYT GAMMALT MOT NYTT!

En annorlunda modevisning med kreationer av elever från
Gustavsbergs gymnasium. Låt dig inspireras av vintage, second
hand, remake och kanske något lånat!

Ta med ett plagg som du tröttnat på och få tips om
hur det kan sys om, hos Återbruket (lördag + söndag)
Eller ta med dina plagg till SwapShop och byt
till dig några nya vårfina (söndag)
Ta också gärna med dina utlästa böcker och byt
till dig några nya vid Bokbytarbordet (söndag)

Hela söndagen (entréplan och plan 4)






Remake hos Återbruket – Få tips och idéer av Annika & Marie-Louise
Utställningarna, bl.a. ”Från vaggan till graven” (fortsättning från lördagen)
Swap Shop – Lämna in ett plagg du tröttnat på och byt till dig något nytt!
Stormie Poodle – Upplev mjuka, rena barnkläder av återvunnen hotelltextil!
Sonjas Textilateljé – Se och lär dig mer om miljömärkta textilier av Sonja!

Arrangörer
Siv Strömbäck, initiativtagare, koordinator
Anna Brismar, hållbarhetskonsult, Green Strategy
Annika Lindberg, Återbruket
Marie-Louise Erikson, Återbruket
Ingrid Kihlén Edvardsson, lärare G2
Divo Rasheed, lärare G2
Sara Stenevad, lärare G2
Ann-Helen Johansson, bibliotekschef

Plats: Runda huset/Biblioteket, Gustavsbergs Centrum

Medverkande
Elever & lärare, G2 Hantverksprogrammet/Stylist och
Handels- och administrationsprogrammet
Återbruket, Annika Lindberg, Marie-Louise Erikson
Anna Brismar, hållbarhetskonsult, Green Strategy
Caroline von Post, vd, Stormie Poodle
Agnes Nissen, grundare, SwapShop
Sonja Schindler, Sonjas Textilateljé
Gunilla Ander, journalist och författare

Tid: 11.00 – 15.00 (lördag & söndag)

Kom och inspireras av mer hållbara former av mode
genom modevisning, föreläsningar, utställningar och
remake-aktiviteter hos Återbruket!

Övrigt
Modevisning av kreationer som designats och skapats av
Elever på Hantverksprogrammet/Stylist under ledning av
lärarna Divo Rasheed och Sara Stenevad. Elever på Handelsoch administrationsprogrammet har gjort Facebook-sidan
”Fashion Show – hållbart mode” och informationsmaterial om
Fair Trade, CSR och Ung Företagsverksamhet. Samtliga lärare och
elever är från Gustavsbergs Gymnasium (G2). även musik och
modeller är arrangerade av elever och lärare vid G2.

Välkomna!

PS: Eventet är gratis och öppet för alla.

