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Eget skapande i fokus på Sy- och Hantverksfestivalen
Den som gillar handarbete får sitt lystmäte på Sy & Hantverksfestivalen i Malmö 5–7 april. Här
finns kunskapen och materialen som gör det möjligt att kreera nytt eller ge liv åt gamla plagg.
Festivalen, som genomförs för 5:e gången i Malmö, har fler än 80 utställare på plats med tyger,
garner, material, beskrivningar, kunskap och inspiration. Intresset är störst för stickning och sömnad
men även den som vill virka, arbeta med läder, göra egna smycken eller prova andra
handarbetstekniker har mycket att se fram emot.
–

Sy- och Hantverksfestivalen är en mötesplats där viljan att skapa själv är stark. Det finns
workshops för nybörjaren såväl som för den erfarne. Man kan man alltid lära sig något nytt,
säger AnnSofi Ekenberg som är Sy- & Hantverksfestivalens projektledare.

En stunds stickande eller annan hobbyaktivitet sänker pulsen och gör gott för själen. Att sänka
tempot och skapa något med sina egna händer i dessa digitala tider är hälsosamt och stimulerande.
Det är stor bredd på utställarna och här finns även en del mindre vanliga tekniker representerade
som till exempel beredning av lin och färgning av garn.
–

Det är mycket kunskap som koncentreras på en plats dessa dagar. Har du det minsta intresse
av handarbete kan du räkna med att få hjälp och svar på dina frågor här säger AnnSofi
Ekenberg.

En värld av färg, form och skaparkraft öppnar sig för den som tar sig till Sy- & Hantverksfestivalen på
Malmömässan 5–7 april.
Fakta om Sy- & Hantverksfestivalen 5–7 april på Malmömässan i Hyllie.
Hemsida: www.syfestivalen.se
Facebook: https://www.facebook.com/syfestivalen/
Instagram: syochhantverksfestivalen
Öppettider
fredag 5 april 10.00–18.00
lördag 6 april 10.00–18.00
söndag 7 april 10.00–16.00
Priser
Vuxen 130 kr, 120 kr vid förköp via Tickster t o m 4 april, därefter 130 kr
Barn 40 kr (7–14 år)
2 dagars vuxenbiljett 210 kr. Uppgradering till 2 dagars i efterhand 80 kr
Måste göras senast 17.00 samma dag.

