HOFS LIFS 2013

I

en anda av kulturens koppling till hållbar
utveckling erbjuder vi härmed Hofs Lifs
utåtriktade program.
Genom serien av evenemang talar en kulturens röst.
Den vill berätta att en mera organiskt formad värld
är fullt möjlig. Rösten säger att det går att göra
något - om vi känner livet självt pulsera; och när vi
skapar utur detta pulserande liv.
I nådens år, 2013.

lördag 26 januari 19:00-22:00

					

Hofs Lifs lyser i kulturnatten
Ljusfest med hundratals lågor runt Linnégatan 20
Unikt bildspel från invigningen 1955 av Axel Davidsons bilpalats.
Belysande utställning om husets historia och framtid.
Samtal om Växjös kulturliv igår, idag och imorgon.
Hemlighetsfull soppa och molnbärsdricka.
Fritt inträde

lördag 23 mars 20:30-21:30

					

Världsnaturfonden WWF – Earth Hour
Släck för en ljusare framtid
I mörkret ger Hofs Lifs eldpilar över ett vårvintervilande solrosfält.
Sysslomannagärdet, mellan Teknikum och Katedral i Växjö.

tisdag 16 april 19:00

					

Konsten att bygga en stad
Riv skiten - akt 2
Ett offentligt panelsamtal om framtidens Växjö.
Medverkande: Nils Fransson, Åsa Karlsson Björkmarker,
Karin Hård af Segerstad, Henrik Wibroe, Samuel Palmblad,
Daniel Ekman med flera.
Fritt inträde och förfriskningar

torsdag 25 april 18:00-21:00

Träd in
Om människans relation till träden
En fördjupande och kultiverande stund tillsammans med
Christel Kvant, författare till Trädets tid och Allan Gunnarsson,
trädvetare från SLU Alnarp.
En bit mat och trädplantering ingår.
Inträde: 150 kronor

fredag - söndag 26-28 april

					

Vår Salong: BIRDS – högt flygande tankar
Konstutställning
Dessutom: invigning av vår nya mikrobutik fylld med Hofs Lifs
Survival Kit, ett resultat av en angelägen produktutveckling.
Sprudlande kafé med mera.
Fredag 26 april 19:00 Vernissage.
Lördag 27 april 12:00-16:00 Öppet hus och soppluncheri.
Söndag 28 april 12:00-16:00 Öppet hus och soppluncheri.

onsdag 22 maj 12:00-13:00

					

Beboplunch med jazztrion Åddbåpp från Malmö
Åddbåpp spelar nyfödd jazz som låter som om den har hela
livet framför sig.
Olle Dernevik trummor, Dan Schyman kontrabas,
Daniel Hanson saxofoner.
Soppa, surdegsbröd och pannacotta.
Mat & Musik: 130 kronor

torsdag 23 maj 18:00-21:00

					

Inspirerad av Antroposofi
Ur antroposofin har många fruktbara initiativ vuxit fram såsom
den biodynamiska odlingen, waldorfpedagogiken, läkekonsten,
Weleda, Saltå kvarn och Rosendals trädgård. Hur hänger allt
detta samman? Denna kväll behandlas frågan om människan,
världen och meningen med livet i antroposofisk belysning.
Dick Tibbling - Antroposofiska sällskapet.
Efterföljande vårplock och kosmopolitiska samtal.
Inträde: 100 kronor

Hofs Lifs är ett kulturinitiativ i Växjö som drivs av en ideell förening.
Föreningens ändamål är att stödja och verka för tillkomsten av ett
nyskapande kulturhus med en omslutande trädgårdspark.
Hofs Lifs erbjuder kreativa arbetslivstjänster, rehabilitering,
kompetensutveckling och personalvård.
Hofs Lifs bedriver ett kulturellt idéutvecklingsarbete, fungerar som
kulturkonsult och genomför stadsodling.
Hofs Lifs är också en mötesplats med öppna seminarier och kulturevenemang.

26 maj-30 september

					

Organisk konst
2 hektar solrosor i staden
Hofs Lifs solrosfält med gångar, torg och utsiktsplats.
Ett annorlunda ställe för människor i alla åldrar. Ett levande
konstverk och mötesplats i ständig förvandling - från sådden
i maj till skörden i september. Lämpligt för promenader, lek,
utflykter och spontana kulturhändelser.
Sysslomannagärdet i Växjö mellan Teknikum och Katedral.
Gratis inträde
fredag 27 september 10:00-14:00

					

Pengarna och livet
Om social ekonomi och om asocial ekonomi
Ett överlunchseminarium om lokala initiativ, kapitalöverskott,
värden, gåvoinvestering, ekonomisk cirkulation, kulturellt kapital,
globala lösningar och om pengar med begränsad livslängd.
Annika Laurén VD Ekobanken med flera.
Soppa, surdegsbröd och pannacotta.
Inträde: minst 150 kronor

Hofs Lifs lyser i kulturnatten - ljusfest

Beboplunch med jazztrion Åddbåpp
Inspirerad av Antroposofi

onsdag 22 maj 12:00-13:00		
torsdag 23 maj 18:00-21:00 		

			
fredag 27 september 10:00-14:00
Pengarna och livet - om social ekonomi
				och om asocial ekonomi

					
26 maj-30 september		
Organisk konst - 2 hektar solrosor i staden

Vår Salong: BIRDS - högt flygande tankar

fredag-söndag 26-28 april		

				
torsdag 25 april 18:00-21:00		
Träd in - om människans relation till träden

		
lördag 23 mars 20:30-21:30		
Earth Hour - eldpilar i mörkret över ett
				vårvintervilande solrosfält
				
tisdag 16 april 19:00			
Konsten att bygga en stad

lördag 26 januari 19:00-22:00		

2013 HOFS LIFS

Höstmarknad och skördefest i Mikaelitid

Organisk arkitektur

torsdag 24 oktober 18:00-21:00

Broderiets makt

torsdag 21 november 18:00-21:00

				
måndag 9 december 18:00-21:00
Isterband i praktiken

Teaterlunch med Regionteatern

onsdag 20 november 12:00-13:00

fredag 15 november 10:00-14:00
Näringslivets och kulturlivets
				ömsesidiga förhållande 			

Stadsplanering och social design

fredag 18 oktober 10:00-14:00		

torsdag 10 oktober 18:00-21:00
Ett nyskapande kulturhus med en 		
				omslutande trädgårdspark

söndag 29 september 12:00-16:00

söndag 29 september 12:00-16:00

					

Höstmarknad och skördefest i Mikaelitid
Ovanliga äpplesorter, majrovor, rättikor, bröd och blombuketter.
Självplock solrosor, höstsmörrebröd, Hofs solrospesto &
äpplemust. Guidade turer bland solrosorna genom det
organiska konstverket.
Danshändelser och klassisk musik i det öppna fältet.
Överskottet från skördefesten går till Läkare Utan Gränser.
Solrosfältet mellan Teknikum och Katedral i Växjö
Inträde: fritt

torsdag 10 oktober 18:00-21:00

					

Idén om ett nyskapande kulturhus med en
omslutande trädgårdspark i Växjö
En kulturgrön vision om en kulturell motsvarighet till Arenastaden.
Presentation, hearing och samtal.
Daniel Ekman från Hofs Lifs med flera.
Eftersnack, engelsk te-stund med ovanliga scones och shortbread.
Inträde valfritt

fredag 18 oktober 10:00-14:00

					

Stadsplanering och social design
Urbana miljöer till nytta och förlustande
Ett överlunchseminarium.
Hur en stad är planerad har en stark inverkan. Det får till och
med konsekvenser för hur vi mår. Vad är stadens syfte?
Och hur kommer framtidsstaden att gestaltas?
Kristina Thorvaldsson planeringschef Växjö kommun med flera.
Soppa, surdegsbröd och pannacotta.
Inträde: 150 kronor eller mer

torsdag 24 oktober 18:00-21:00

					

Organisk arkitektur
Introduktion, material-laboration och diskussion.
Håkan Zätterlund från Asmussens arkitektgrupp med flera.
Gemensam kvällsmat.
Inträde: 120 kronor

fredag 15 november 10:00-14:00

					

Näringslivets och kulturlivets ömsesidiga förhållande
Sant!
Ett överlunchseminarium i samarbete med
Föreningen Kultur & Näringsliv.
Soppa, surdegsbröd och pannacotta.
Inträde: 200 kronor

onsdag 20 november 12:00-13:00

					

Teaterlunch med Regionteatern
Soppa, surdegsbröd och pannacotta.
Mat och teater: 130 kronor

torsdag 21 november 18:00-21:00

					

Broderiets makt
Från nål och tråd till handling
Introduktion, pröva på, dialog och muminfika.
Karin Holmberg - berömd brodös.
Inträde: 150 kronor

måndag 9 december 18:00-21:00

					

Isterband i praktiken
Se, hör, lär, och gör. Korv.
Roland Jönsson och Åke Runesson från legendariska Hovs Livs.
Inträde: cirka 200 kronor

Hofs Lifs bär på en impuls.
Den har med kulturlivets nya uppgifter att göra.
Kulturlivet går havande med oförlösta framstegskrafter.
Inom alla samhällets delar är det viktigt att bättre tillvarata
dessa kvaliteter. Kulturen behöver tillämpas på nya sätt och
ges ett större utrymme i våra vardagliga liv och medvetanden.
Detta för att vi tillsammans ska lyckas forma både en rimligare
värld och en grönare stad. Att satsa på kulturell och social
utveckling är den bästa investeringen för framtiden.
Det krävs vilja, värme och vision för att lyfta fram kulturens
potential.
Ett kraftfullt grepp är att i Växjö enas om behovet av ett unikt
kulturhus med en omslutande trädgårdspark. Det är
angeläget att komma överens om nödvändigheten av en helt
ny plats där medmänsklighet och immateriella värden står i
fokus. Detta nya livsrum skulle för medborgarna betyda ett
slags möjliggörande mosaik av möten, kunskap, inspiration,

trädgård, mat, sköna konster, kreativitet, entreprenörskap,
attraktionskraft och framtidshopp. Ingen har någonsin sett
något liknande. Men hela området skulle bli ett omfattande
bidrag till framtidsstaden och ett tydligt synliggörande av
kulturens samhällsutvecklande roll. Detta skulle alstra en
verkligt folklig mötesplats, öka vårt kreativa kapital samt
generera en bärkraftig regional tillväxt.
Sedan kommer det an på varje enskild människa för att få till
stånd den önskvärda förändringen.
Inåt går den hemlighetsfulla vägen.
Det är när individen helt i frihet gör ett inre ställningstagande
som hållbar samhällsutveckling blir verklig. I en region med
ett starkt och dynamiskt kulturliv skapas goda betingelser för
det individuella ställningstagandet. Kulturen fungerar då som
en uppbygglig och förmänskligande mylla.
Det handlar nu om var och en, och om oss tillsammans.
Sannolikt går det hela ut på att vi alla ska bli bättre på att
tänka i frihet, utveckla ett vördnadsfullt omdöme och att ta
goda initiativ.

Linnégatan 20, 352 33 VÄXJÖ
0470-256 00, 070-633 38 18
hofslifs@hofslifs.se | www.hofslifs.se

