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Åttonde upplagan av Lustenrundan
I helgen är det åter dags för Lustenrundan, Forshaga kommuns välbesökta
konstrunda. För åttonde året i rad fylls kommunen av konst och hantverk av
alla de slag. Över 100 utställare ställer ut på 27 utställningsplatser runt om i
kommunen.
I slutet av augusti varje år fylls Forshaga kommun av konst och hantverk under
Lustenrundan. Besökarna får uppleva allt ifrån akvareller, keramik, textilier och
fotografier till illustrationer, scrapbooking, trähantverk och glaskonst.
Utställningsplatser är utspridda från söder till norr genom kommunen. De består
av större lokaler och mötesplatser såväl som konstnärers egna ateljéer och
bostäder.
–

Lustenrundan återkommer varje år men förändras hela tiden. Nya
konstformer har tagit plats så som gatukonst och litterära alster. Det är
en del av det som gör Lustenrundan speciell, säger Josefin Berger,
kulturchef i Forshaga och projektledare för evenemanget.

Förutom konstutställningar arrangerar vissa lokaler också aktiviteter under
helgen. Trubadur, pyssel och godisträd i Grossbol, Hembygdens dag på Nedre
Ulleruds Hembygdsgård och skapande aktiviteter för barn på Gamla
Kraftstationen är några av dem. På den öppna konstväggen vid skateparken i
Forshaga, där vem som helst får måla när som helst, kommer gatukonstnären
Julia Rio att skapa en muralmålning under lördagen.
-

Att under Lustenrundan också kunna få se en konstnär skapa en
muralmålning med sprayfärg ger besökarna möjlighet att få nya intryck
av konst samtidigt som de får följa en konstnärs arbete från en blank
vägg till en färdigställd målning, uttrycker Marie Hettwer,
kulturutvecklare på Forshaga kommun.

Utställningslokalerna är öppna mellan klockan 11.00 och 16.00 under lördag och
söndag den 24-25 augusti. På www.forshaga.se/lustenrundan finns information
om samtliga utställare, bilder på ett urval av konstverken samt information om
aktiviteter, mat och fika.
Välkommen på invigningen av Lustenrundan som i år sker på Sund Gård 264,
Deje, den 24 augusti klockan 11.00.
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