
SALONG 18 
28 APRIL TILL 23 SEPTEMBER

Gamla Kraftstationen i Deje presenterar stolt

Unik konsthall med massor av konst,  
exklusiva konserter, härliga smakupplevelser,  

kreativt Makerstation och spännande kulturevents.  
Upplev Gamla Kraftstationen 2018!
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ÖPPETTIDER
28 APRIL TILL 23 SEPTEMBER

28/4-24/6 TORS-SÖN 11–17

25/6-19/8 TIS- SÖN 11–17

20/8-23/9 LÖR-SÖN 11–17

(+ fredagar 17-01)

Midsommarafton stängt.

Culinarum stänger en timme innan konsthallen.
Info om vernissagedatum inne i broschyren.

Guidning/artwalk kan bokas varje dag.

Kom ihåg att besöka lilla shopen vid entrén.

BILJETTER TILL VÅRA EVENEMANG:  
Förbokningar gör du via ticketmaster.se

eller direkt i Gamla Kraftstationen vid ordinarie öppettider.

Mer information på gamlakraftstationen.se.  
Följ oss på instagram.com/gamlakraftstationen 

och på facebook.com/Gamlakraftstationen

KVÄLLSÖPPET  VARJE FREDAGPROGRAM PÅHEMSIDAN

GAMLA KRAFTSTATIONEN DRIVS MED STÖD AV



FRÅN KULTURARENA TILL KULTURCENTRUM 
KONST OCH INDUSTRIROMANTIK  
I EN SÄLLSYNT KOMBINATION
Vid Klarälvens strand, intill den mäktiga  
Dejeforsen finns Gamla Kraftstationen,  
unik i sitt slag och som en gång i tiden försåg 
stora delar av Värmland med elektricitet

Deje var en viktig järnvägsknut, en plats 
för pappers- och träindustri och ett centrum 
för flottning och laxfiske. Och även om tiden 
är en annan idag så dånar ännu den mäktiga 
forsen och nyare kraftverk producerar el till 
samtiden, medan den Gamla Kraftstationen 
levererar ny energi med kulturell ton och säll-
synt industriromantisk karaktär. 

KULTUR FÖR ALLA SINNEN
Den spektakulära men ståtliga industrilokalen 
från tidigt 1900-tal är idag en unik kulturell 
mötesplats där den historiska interiören sam-
spelar med de konstnärliga uttrycken på flera 
spännande plan. I konsthallen möts samtids-
konst av etablerade konstnärer liksom av nya 
talanger. Teknikerna och uttrycken varieras 
och mixas och konsthallen är i ständig föränd-
ring – även under säsongen.
     Med jämna mellanrum bjuder vi in till  The 
Gamla Kraftstationen Music Club - exklusiva 
konserter i unik industrimiljö.

I vårt ekologiska Culinarum erbjuds 
smakupplevelser och här kan du njuta en 
ekologisk lunch eller kaffe med smakfulla 
bakverk utifrån säsong. Mer om alla kultur-
upplevelser du kan få hos oss hittar du längre 
fram i programbladet.

FÖRENINGEN BAKOM KULTURARENAN
Vi som driver Gamla Kraftstationen heter Ul-
leruds Teateraktörer och är en ideell förening 
som bildades som teaterförening redan 1991. 
Under 2008 gjorde vi vår första produktion 
inne i Gamla Kraftstationen och under arbetets 
gång föddes idén om att öppna konsthall och 
café i den fantastiska byggnaden. Några år se-
nare blev det möjligt och succén infann sig så 
snart portarna öppnats. Föreningen har hela 
tiden fortsatt i samma anda som under teater-
tiden; nämligen den att sträva efter att både 
inkluderande och professionalitet ska genom-
syra arbetet med kulturarenan.

GAMLA KRAFTSTATIONEN – LITE SOM BERLIN
Sedan 2013 när Gamla Kraftstationen slog upp 
dörrarna på riktigt hittar hela världen till Deje, 
och sällan har väl den gamla bruksorten sjudit av 
mångkultur på så bred front som när kulturutö-
vare och kulturturister från när och fjärran hittar 
hit. Förra året hade vi runt 30.000 besök! En be-
sökare sa en gång när han klev in genom dörren; 
”Wow, det är lite som Berlin”. Kanske är det den 
bästa beskrivningen av ett besök här. 

MÅLMEDVETENHET OCH FRAMGÅNG
Framgångar och motgångar krockar förstås mel-
lan varven, och jag ska inte säga att allt gått som 
en dans på rosor. Men med en god gemenskap, 
massor av jävlar anamma, en stor portion mål-
medvetenhet och förstås många liter kaffe så har 
vi tagit oss igenom även de tuffaste prövningar.
     Vi har en verksamhetsplan som heter ”Från 
kulturarena till kulturcentrum” och den handlar 
i stora drag om att utveckla området runt Gamla 
Kraftstationen till ett kulturcentrum med möj-
ligheter för andra verksamheter inom konst och 
mathantverk att etablera sig. Intressenter finns, 
målet är tydligt och samarbeten välkomnas.  
     Säsong 18 blir något alldeles speciellt och vi är 
stolta över att än en gång låta konsthallarna intas 
av en lång rad berättelser förvaltade genom olika 
konstarter. Verk som vill bli tolkade.
Varmt välkommen. Låt dig beröras.

Linn Sönstebö Mossberg
VERKSAMHETSLEDARE



LENNART SAND
Naturbegåvningen från Sågmyra som ger djuren liv i brons och olja.
Lennart Sand är idag en av våra mest etablerade och omtyckta 
naturkonstnärer. Han är känd för sina djur- och landskapsmålningar 
samt bronsskulpturer och finns med i de permanenta samlingarna 
på Leigh Yawkey Woodson Art Museum, USA, Museum Nature in 
Art, England och National Museum of Wildlife Art, USA. Han har 
också författat och illustrerat ett flertal böcker. Här i Värmland, i Ma-
riebergsskogen, finns Lennarts fina vargskulptur, som många säkert 
känner igen. Hur många barn har inte tagit en ”ridtur” på vargen…
www.lennartsand.se

28/4 - 23/9

KONST I GAMLA KRAFTSTATIONEN

PETER WAHLBECK
Den färgstarka och oförutsägbara från Halmstad, vars stil är att 
inte ha någon stil.
Komikern, skådespelaren, författaren och konstnären som är 
glad, nyfiken och fantasifull och älskar att skapa sådant som gör 
andra glada! Peter har parallellt med sitt skådespeleri arbetat 
som konstnär i 30 år, och han har medverkat vid en lång rad 
separat- och samlingsutställningar. Peter målar stora och små 
verk och det är likväl föreställande som abstrakta målningar i 
olika stil. Han har aldrig förstått varför konstnärer ska måla i en 
speciell stil. Nej, Peters stil är att inte ha någon stil. Han säger att 
hans tavlor är som när han uppträder som stand up comedian; 
färgstarka och oförutsägbara.
www.peterwahlbeck.se

JOHN LUNDQVIST
Den mångsidige konstnären från Forshaga som målar liv på 
trasmattor.
John Lundqvist ägnar sig åt flera olika tekniker, men måleriet 
och akvarellerna upptar större delen av tiden. Mångsidigheten 
är ett signum hos kulturpersonen John, som också är musiker, 
men inom måleriet är specialiteten något riktigt ovanligt; näm-
ligen att måla på trasmattor! Stora och små beroende på gräng 
(grovhet). Under Salong 18 visar John måleri på både duk och 
trasmattor, och vi  garanterar en häpnadsväckande upplevelse.
www.konst.se/johnlundqvist

CHRISTINA ROSÉN
Den personliga konstnären från Stockholm som skulpterar
attityd och karaktär.
Christina har deltagit i en lång rad utställningar såväl i Sverige 
som utomlands. Konstarten är keramisk skulptur och vi känner 
henne mest för hundar med sällsynt personlighet. Christina 
säger själv att ”hundar är uttrycksfulla och det är lätt att läsa in 
mänskliga egenskaper (med rätt eller orätt) i deras beteende.”
Mopsar är en inspirationskälla, men hennes hundar är inte ren-
rasiga eftersom hon är ute efter unik attityd och karaktär, men 
med ett visst stråk av realism. Materialet är porslinslera blandat 
med chamotterad stengodslera. Glasyrer används sparsamt, 
för hon tycker om uttrycket i lerans ”råa” yta. Hon använder 
metalloxider och engober (infärgad lera) i olika lager, för att 
accentuera vissa detaljer i sina charmerande skulpturer.
www.christinarosen.se



ANDRZEJ OLAS
Konstnären från Stockholm som söker ljuset i mellanfär-
ger och inspireras av klassisk musik.
Andrzej arbetar helst i stora format med olja, torrpastell 
och även akvarell. Hans främsta inspirationskälla är 
klassisk musik, men även sjungen poesi, som Andrzej 
beskriver den. I sitt måleri försöker han fånga minnen, 
stämningar i det förflutna, innan de förvanskas eller 
upplöses. Han söker ljuset i mellanfärger och nyanser 
där bildvärld uppstår och han liksom ser ett landskap 
och upplever en närvaro. Förutom måleriet så jobbar 
Andrzej även som Art Director och illustratör. 
www.andrzejolas.se

TINA LANGENBACH
Den entusiastiska från Himle som berättar genom spektakulärt
konstfoto. 
Tina är porträttfotograf med behov att utveckla sin konstnärliga 
ådra och hon lockas av att experimentera genom konstfoto. 
Fotoprojekten har blivit ett redskap för henne att behandla 
intryck eller händelser hon upplevt, och hon känner lika stor 
entusiasm i att planera och iscensätta en bild som hon gör vid 
själva fotograferingen. Under Salong 18 visar Tina en intressant 
och spektakulär utställning som handlar om hur sociala medier 
kan påverka relationen mellan föräldrar och barn. Vi uppmanar 
betraktaren att ta sig tid vid varje bild och sedan försöka känna 
in vad utställningen vill berätta.

MATS BERGSTRÖM
Den meditativa från Kristinehamn som skapar målande nätverk
från ovan.
Mats är utbildad konstnär och ägnar mycket tid i sin fina ateljé. 
Till vardags jobbar han också som bildlärare. Mats har ställt 
ut både i Sverige och utomlands och finns representerad i ett 
flertal offentliga miljöer. Mats har sedan början av skoltiden ett 
genuint intresset för kartor fascineras bl.a. av hur kartor och 
landsgränser ständigt förändras. Vägar, hav och städer blir före-
mål för fantasier och drömmar. Flygresor som Mats har upplevt 
har gett upphov till många abstrakta bilder. Aboriginernas konst 
har också inspirerat honom till en slags meditationsmålning. Ett 
upprepande av symboler, gärna i jordfärger. Under Salong 18 
kan du uppleva rad abstrakta och kluriga verk från ovan.

MATS LJUNGBACKE
Akvarellisten från Ängelholm som ser det intressanta i det övergivna och ödsliga.
Mats har konstnärskapet i blodet och skapandet har varit en drivkraft hos honom 
hela livet. Det började redan när han som liten satt hemma i köket och tecknade 
och målade. Men trots sin fallenhet för det konstnärliga utbildade han sig till 
lärare och det var först efter några kurser på Kyrkeruds folkhögskola som akvarell-
måleriet fick allt mer utrymme.
Mats återkommer ofta till enslighet och ödslighet i sina bilder. Han fångar gärna 
enkla och banala motiv och försöker göra dem intressanta. Kulturlandskapet med 
gamla bruk, gruvor, fordon, ödegårdar och detaljer är vanliga motiv. I motiven är 
ljuset och djupet det centrala. I Gamla Kraftstationen dominerar gamla övergivna 
bilar Mats utställning.
www.matsljungbacke.com

28/4 - 27/5



28/4 - 15/7

PETRA REIJERS
Fotokonstnären från Olsäter som inspireras av ögonblicket
och mellanrummet.
Skapandet har både frivilligt och ofrivilligt följt henne genom 
livet och hon har skapat ett forum för att utforska olika medium 
och material. Idag är det kameran och även mobilkameran som 
är verktyget i bildprocessen. Petra beskriver hur inspirationen 
ofta är ett ögonblick, en flyktig bild som kan återge en känsla 
som hon just då bär på. Ibland är bilden tydlig och ibland är de 
som skuggor som bara passerar henne. Bilderna bär på djup,
tid för eftertanke och med stråk av poesi.
Facebook: petrareijers 

YLVA DAHLMAN
Den lekfulla från Uppsala som genom konsten befolkar
nya världar.
Ylva har tecknat och målat större delen av sitt liv och drömde 
tidigt om att få bli konstnär. Men innan måleriet fick riktigt stort 
utrymme utbildade hon sig till arkitekt, och vid sidan av gick hon 
flertalet konstkurser. Idag ägnar hon allt mer tid i ateljén och åt 
det egna skapandet. Mest arbetar Ylva i akvarell och tusch och 
hon drivs av lusten att få se vart något tar vägen. Hon inspireras 
av det barnsliga och det oslipade. Vi uppmanar dig att se Ylvas 
målningar, som är fulla av färg och infall, på riktigt nära håll!
www.ylvadahlman.se

GISELLE REIJERS
Tuschtecknaren från Karlstad med förkärlek till det grafiska
och naturliga.
Giselle har flera förberedande konstutbildningar i bagaget. Hon är 
utbildad förpackningsdesigner och har ägnat sig en del åt grafisk 
formgivning, men landade till slut i konsten igen. Uppväxten på 
landsbygden med djur och natur runt sig har påverkat Giselle 
mycket. För närvarande tecknar Giselle mest svartvita tuschteck-
ningar. Det grafiska med konstraster, linjeövergångar och mönster 
trivs Giselle bra med. Naturens former och den kvinnliga kroppen 
är också närvarande fenomen i skapandet och blir ett medium för 
att förmedla en känsla eller sinnesstämning. 
www.gisellereijers.portfoliobox.me

DITTE REIJERS
Den kreativa från Lindhöjden som låter naturen och historien 
avspegla sina verk.
Ditte är utbildad konstnär med långt cv och mängder av ut-
ställningar i olika länder. Hon har fått flera stipendier och finns 
representerad i många offentliga miljöer. Ditte har varit verksam 
konstnär i snart 35 år. Hon arbetar främst med skulptur i brons 
eller gjutjärn, ibland teckning och foto, och gärna med offentliga 
uppdrag. Hennes hemtrakter, med natur och gammal bruksmil-
jö, de djupa värmländska skogarna och vidunderlig utsikt har fått 
stor betydelse för Ditte, som människa och som konstnär. - Och 
oavsett val av material så är människans existens i fokus och blir 
till tredimensionella poem. 
www.dittereijers.se

KARL-EMIL ANDERSSON
Den lekfulle glasblåsaren från Mölnbacka som smider planer.
Karl-Emils alster präglas av olika glastekniker, färgkombinationer och lekfullhet. Han kombinerar 
ibland smide, trä och glas, som ger en intressant kontrast mellan det sköra ömtåliga glaset, det 
formbara träet och det slitstarka hållbara smidet. Karl-Emil är från trakten och har från starten 
varit en av slitvargarna i Gamla Kraftstationen och därför kallas han också husets konstnär. I år 
visar han en fantasifull utställning på våning 2 i Annexet Längan som har nyinvigning i samband 
med Karl-Emils vernissage. Karl-Emil finns även representerad inne i Kraftstationen.

2/6-23/9



JESPER LÖWENBORG
Mångsysslaren från Hammarö som fascineras av den 
kreativa processen och som inspireras av livet självt.
Jespers intresse väcktes hemma hos farmor och hennes 
konstnärliga borg där det var en självklarhet att måla, 
teckna, tälja och bygga. - Jesper jobbar som bildlärare 
och är, förutom konstnär, även musikskribent och teck-
nare åt samtidssatiriska serier. Huvudpersonen är hans 
pseudonym Croc, en karaktär som även förekommer i 
Jespers måleri. Han inspireras av själva livet, sina elever, 
konstnärliga vänner, skateboardkonst, vinylskivskonvolut, 
djurvärlden, Greg ”Craola” Simkins, Todd Schorr och Sven 
Nordqvist. Och ja, många fler… 
jesperlofvenborg@hotmail.com

JOHANNES WESSMARK
Den tålmodiga hyperrealisten från Kil som hittar
inspiration i allt vackert.
Johannes bor strax norr om Kil där han också har sin ateljé. Som 
konstnär hör han till minoriteten hyperrealister. Johannes målningar 
har i alla år varit detaljerade och realistiska och de senaste åren har 
han drivit denna passion till en imponerande nivå där det kan vara 
svårt att skilja dem från fotografier. Tålamod, precision, gott färgse-
ende, små fina penslar, många års träning och lite tur kan vara bra
att ha när man målar sånt här, säger Johannes. Inspiration hittar
han överallt där han ser vackra saker. Ofta ute i naturen, men också 
av ting som gamla glasflaskor, vackra stenar, veteranbilar, mm. 
www.johanneswessmark.se

ANNIKA WESSMARK
Den ivriga konstnären från Kil som avbildar djur som borde vara fria
Annika har bott i både Medelpad och Hälsingland men för några år sedan flyttade hon in hos 
konstnären Johannes Wessmark, utanför Kil, med penslar, miljoner prylar och en surströmmings-
burk. Annika ser sitt konstnärskap som en livslång konstutbildning och hon har stort behov av att 
prova olika tekniker och motiv. Inspirationen infinner sig för lätt, tycker Annika som får ”geniala” 
idéer, gör nån prototyp, tröttnar fort och vill ivrigt prova nästa idé. Just nu avbildar hon djur, De är 
realistiska men med en friare inramning. Inspirationen är djur som inte alla gånger är så fria som 
de borde. Och med blickar som möter din eller kanske ser något annat… 
www.annikawessmark.com

17/7-23/9

AGNETA GYNNING
Skulptören från Trelleborg som med sinne för känsla gjuter liv och rörelse i brons och gummi.
Målat har Agneta alltid gjort, men det dröjde till senare i livet gick innan hon fann sin konstart genom 
en kurs i skulpterande. Agneta hade sin första utställning 1995 och sedan dess har hennes arbete visats i 
Skandinavien, Florens, Paris, London, New York, Miami och Shanghai. Senast på Tokyo Metropolitan Art 
Museum och nu i Florens i Basilican of San Lorenzo. I Sverige finns Agnetas skulpturer både i offentlig 
miljö och i privata samlingar. Idag arbetar Agneta med skulptur i olika material från sval och stram brons 
och marmor till gummi. Hennes konst lyckas förena influenser av både klassiskt och modernt. Den är 
inspirerad av det undermedvetna och i verken ryms en konstant känsla av rörelse och liv. Under Salong 
18 visas exklusiva mindre verk i brons och mixade material liksom stora koloristiska gummiskulpturer.  
www.agnetagynning.com

CAROLINA GYNNING
Bildkonstnären från Ekerö som målar starka kvinnor och bär bud om Non Violence.
Under sin uppväxt hade Carolina ständigt med målarblocket i bagaget och hon hade sin första 
utställning redan när hon var femton år. Vi känner Carolina från en rad arenor, men konsten är 
Carolinas passion och huvudsakliga sysselsättning. 2014 fick Carolina i uppdrag att måla Carl Fredrik 
Reuterswärds revolver Non Violence och genom detta är hon ambassadör för att sprida Non Violen-
ce budskap om hur man löser konflikter utan våld. Carolina har haft flera framgångsrika utställning-
ar både i Sverige och utomlands, bland annat på Tokyo Metropolitan Art Museum och nu i Florens i 
Basilican of San Lorenzo. Hennes mångsidighet och drivkraft visar hon även som skådespelare, som 
författare, och genom Gynning Wine. Hon har t ex fått utmärkelse som årets kvinnliga entreprenör. 
Under Salong 18 upplever du Carolinas konst med färg(starka) motiv fyllda med tänkvärda budskap. 
www.carolinagynning.com



GÄSTSALONGEN

KONST I ANNEXET LÄNGAN - GÄSTSALONG, TEMASALONG & VINDEN

28/4-16/5
Ann-Katrin Majbrittsdotter, Edeby, måleri, glassmycken

17/5-6/6
Pontus Stefansson, Deje, svetskonst

7/6-20/6
Emma Stark, Göteborg, akvarell

21/6-4/7
Emma Lindh, Karlstad, måleri

5/7-18/7
Constanze Wartenberg, Mölnlycke, keramik, måleri

19/7-1/8
Lena Arvidsson Pape, Brålanda, blyertsteckning

2/8-15/8
Carina Olsson, Örebro, fluid art/pouring technique 

16/8-30/8
Nils-Göran Johansson &
Christina Levinsson, Bredared, måleri

1/9-12/9 
Södra Frykengruppen, Kil m. omnejd, måleri

13/9-23/9 
Titti Claesson, Ulvsby, måleri

Alla Gästsalongens konstnärer presenteras
med information och bilder på hemsidan. 

TEMASALONGEN

I Annexet Längan finns vår populära Gästsalong som byter skepnad varannan vecka under hela säsongen. Inte mindre än tio en-
skilda konstnärer eller grupper visar sina uttryck här. Besöker du Gamla Kraftstationen ofta så rekommenderar vi alltid att du tar 
en extra titt i Annexet Längan för det har troligen hänt något nytt sedan sist... 

En av årets nyheter är Temasalongen som presenterar tre utställningar på temat ”Det går åt skogen”. Vi som driver Gamla Kraft-
stationen har de senaste åren jobbat internt, och till viss del även utåt, med ett nytt tema för varje år. Detta för att vi ska fördjupa 
oss och bli mer medvetna om det valda temat. Tidigare har vi fokuserat på mångfald och hållbarhet. I år ligger fokus på natur.
Ur naturtemat har intresset för trä och skog växt fram och ur
detta har vi valt att skapa Temasalongen ”Det går åt skogen”.
 
Den 2 juni inviger vi Vinden på Annexet Längan. Då står en ny
ateljé för Makerstation klar samt ett nytt utställningsrum klart. 
Här hittar du då Karl-Emil Andersson med en lekfull utställning
i glas och trä.  

28/4-24/6 Ur Björk - Värmland
Sommaren 2013 fälldes en lång glasbjörk som 22 slöjdare 
från Värmland och Västra Götaland tog sig an. Av björken 
skapades drygt 400 föremål som blev utställningen Ur björk 
som visats på 18 platser i Sverige, Norge och Island. Vand-
ringsutställningen är slut, men i Temasalongen visas nu Ur 
Björk - Värmland och de drygt 100 alster som tillverkades av 
de 6 värmländska slöjdarna Barbro Löfvenholm, Dan Nord-
ström, Gunnar Lindmark, Gunnar Lindqvist, Lars Larsson och 
Astrid Andersson. Ansv: Carina Olsson, hemslöjdskonsulent 
vid Region Värmland.   

28/6-29/7 Näver-Astrid

Astrid Andersson, Forshaga, har flätat med näver i över 
fyrtio år och är en av få som idag ägnar sig åt näverhantverk. 
Förutom Astrids genuina skicklighet är hennes kännetecken 
att korgarnas överkanter är förstärkta med påsydda björkröt-
ter, vilket ger korgarna ett stabilt och vackert utseende. 
Astrid har varit med på många utställningar bl.a. på Lilje-
valchs Slöjdsommar, Nordiska Museet, Arkitektmuseets 
Konstslöjdssalong. Näver och näverhantverket har de senas-
te åren blivit en exportvara mot Asien, och vi tycker det är 
fantastiskt roligt att visa Astrids verk i Gamla Kraftstationens 
temasalong! Ansv: Carina Olsson, hemslöjdskonsulent vid 
Region Värmland.

  
2/8-23/9 TRÄ  - för en hållbar framtid

Snart kan man göra allt av biomaterial och det mesta 
från trä och träfibrer. Produkter som går in i det naturliga 
kretsloppet. Och kanske viktigast av allt; saker som inte är 
gjorda av kemikalier som riskerar att påverka oss och våra 
barn. En butik med sådana produkter ville Lena Hedberg och 
Lars Sandberg ha. Och bästa sättet var att starta den själv. 
Butiken heter TRÄ -butik och galleri och finns i Karlstad. 
Där finns produkter från hela världen av fantastiska lokala 
hantverkare, designers och innovatörer. I Temasalongen får 
besökaren upptäcka en annorlunda utställning, framtagen 
av Lena och Lars, innehållande åtminstone delvis helt ovän-
tade produkter som gjorts av trä! www.butiktra.se



Makerstation är platsen för dig som vill skapa och slöjda i kre-
ativ miljö. Prova något nytt eller riktigt gammalt eller varför 
inte en cool kombo! Vi erbjuder både ledarledd verksamhet 
och möjlighet att skapa själv. Kolla in hemsidan för aktuellt 
program i Makerstation.

MAKERSTATION

I Gamla Kraftstationens trädgård kan du njuta av gröna rum och utsikten över Klarälvens vatten. Du har också förmånen att uppleva 
lekfulla installationer och många överraskande inslag bland blommande växter och grönskande lövverk. Att trädgården blivit så här 
kreativ kan vi till stor del tacka våra vänner på Dagcenter Tryckerigatan för. Det är nämligen de som kreerar det mesta som visas. På 
Dagcenter Tryckerigatan jobbar ett härligt gäng människor som ofta kommer till trädgården för skötsel och konstnärlig utsmyckning. 

TRÄDGÅRDEN VID KLARÄLVEN

I ekologiska Culinarum serveras mat, vin, kaffe och härliga 
bakverk. Här njuter du ekologiskt, värmländskt och 
närproducerat så långt det är möjligt. Här bakas och lagas 
efter säsong enligt konceptet rustikt med finess.

CULINARUM

GUIDNING/
ARTWALK

Gamla Kraftstationen har guidade visningar för grupper om minst 10 personer. 
Guidningen går dels utomhus, om vädret tillåter, dels i den industriromantiska 
konsthallen som har mycket av originalinteriören kvar. Information om aktuell 
utställning varvas med anekdoter och historia. Ta en titt på hemsidan för att se 
förslag på olika paket. www.gamlakraftstationen.se



THE GAMLA KRAFTSTATIONEN  
MUSIC CLUB

The Gamla Kraftstationen Music Club är exklusiva konser-
ter i unik industrimiljö, där besökaren ska känna sig extra 
varmt välkommen. Konserterna är inomhus och har ett 
mycket begränsat antal platser. Oftast blir det fullsatt, så 
gardera dig med en biljett.

Alla konserter och events, 
utom de som har fri entré, 
kan bokas via Ticketmaster 
eller direktköpas i Gamla 
Kraftstationens entrédisk 
vid ordinarie öppettider.

8/6 19.00 Ståhl & Riedel - Junijazzen
Årets JUNIJAZZ föräras med en unik duo bestående av Mat-
tias Ståhl, vibrafon och Georg Riedel, kontrabas. Musiken är 
grundad i jazz och visa och Georg har skrivit allt. Improvisa-
tion är en viktig beståndsdel, men lyssnarna får också en del 
uppläst poesi sig till livs. Välkommen att ta del av en ibland 
stillsam, ibland rörlig men framförallt lekfull resa!

11/5 20.00 Slowman (fri entré)
En alldeles egen blandning av blues, rock, pop, soul, gospel 
och americana som fått leva fritt och finna sina naturliga 
uttryck. Slowman har rosats av många kritiker och hans 
gitarrspel har jämförts med en ung Eric Clapton. Nu har han 
valt att skala ner sin musik till det mest essentiella och helt 
utan filter. 

10/7 20.00 Elliott Murphy & Olivier Durand
Elliott Murphy, från New York, bosatt i Paris, med rötter i den 
amerikanska musiktraditionen, inspirerad av Bob Dylan och med 
samarbeten med Patti Smith, Bruce Springsteen, Phil Collins, m.fl. 
Med några få nedslag i Sverige ges en av de exklusiva spelningarna 
i Deje tillsammans med den franske gitarristen Olivier Durand. 

20/7 20.00 Môra-Per
Asfalt möter granskog – ett värmländskt perspektiv på landet 
utanför tullarna. Môra-Per fångar gammal som ung med stark 
energi och ett låtmaterial som sträcker sig från irländskt röj till 
smäktande kärleksballader. Akustiskt möter elektriskt – finstämt 
möter råa tongångar. Häng med på en kväll i folkrockens anda!

3/8 20.30 Top Cats
Fullt ös och outtröttlig energi! Top Cats förenar en melodiös 
popkänlsa med rock’n’roll och modern rockabilly. De senaste 15 
åren har det värmländska bandet, som ursprungligen kommer 
från Torsby, pumpat in nytt blod i landets rock n roll-scen och vi 
kan garantera en kväll som sent ska glömmas! 

BILJETTER



1/5 Vårcafé med Dejefors Musikkår (fri entré)
Musikkåren spelar 15.00. Öppet 13-16. Konstutst. öppen.

14/9 20.00 Folkmusik i forsen - Pilgrim (fri entré) 
Folkrockbandet Pilgrim är tillbaka till Gamla Kraftstationen! Det 
blir som alltid med Pilgrim på scenen en svängig tillställning med 
oväntade hyss, musikaliska infall och massvis av jävlar anamma!

31/8 19.00 Bernt Rosengren Q
Bernt Rosengren, en av våra största musiker någonsin - oavsett 
genre - kommer här med sin rosade kvartett. På repertoaren 
finns kända evergreens, ballader, svenska jazzkompositioner 
samt eget material - allt signerat med Bernt’s unika och person-
liga röst!

22/9 19.00 Maria Möller
Ösigt swingsväng, finstämda jazzpärlor och härlig komik när Ma-
ria Möller med sina musiker intar scenen i Gamla Kraftstationen! 
Med en röst som berör kombinerar den karismatiska sångerskan 
tillika komikern  både humor, allvar och musikalitet på ett 
sällsynt genialiskt sätt! Det här blir garanterat en av säsongens 
höjdpunkter! 

ANDRA
KULTUREVENTS

6/6 Nationaldagsfirande (fri entré)
Deje Dragspelsklubb, högtidligt tal, smakupplevelser och 
aktiviteter i trädgården. Konstutst. öppen. Tal och under-
hållning 12.00. Öppet 12-15.

25-26/8 Lustenrundan (fri entré)
Konstrunda och folkfest i trakten. Ett tjugotal av de runt 100 
lokala utställarna visar upp sig vid Gamla Kraftstationen. Ta en 
titt på www.lustenrundan.se för info om hela arrangemanget.

1/8 19.00 Ismael Ataria - live
 Med sin  livsgnistrande poesi har Ismael Ataria nyligen 
uppträtt på Dramaten i Stockholm och Botswana i Afrika. Nu 
står han på Kraftstationen i Deje! En kväll som garanterat inte 
kommer lämna någon oberörd.

29/6 20.00 Peter Wahlbeck - stand up comedy
Färgstark och oförutsägbar, precis som hans konst, äntrar han 
scenen med humor och glimten i ögat. Det här blir troligen 
säsongens roligaste afton!



KONST, MUSIK & INDUSTRIROMANTIK,   
I SÄLLSYNT KOMBINATION

Intill forsen i Deje, Värmland, finns Gamla Kraftstationen 
från tidigt 1900-tal, som idag ståtar som unik kulturarena. 
Med 11 meter högt i tak och mycket av originalinteriören 

kvar kan vi bjuda på upplevelser utöver det vanliga.
Hela världen hittar hit. Välkommen du också!


