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DANSA, DIGGA, SKRATTA & BARA VARA! 
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MEDVERKAR LÖRDAG
UTSTÄLLNING/FILM, WORKSHOP, ARTIST TALK 
KULTIVATOR 
Kultivator initierar och genomför projekt, utställningar och 
workshops som utforskar alternativa berättelser, metoder 
och bilder inom konst och jordbruk med medlemmarna och/
eller inbjudna gäster och allmänheten. På plats på Öland har 
Kultivator en gästateljé, utställningshall och en mjölkgård 
med 30 kor + höns, ankor, får och hästar. Sedan starten 
2005 har ca 50 konstnärer, forskare och lantbrukare besökt 
och arbetat hos Kultivator på Öland.  
Kultivator är med på Glupsk på Dalsland båda dagarna 

med utställning/film Dinner with cows, workshop och artist 
talk.

MATLAGNING PATRIK SEWERIN 
Intresset för färg och form är det som lockat mig in i matens 
värld. Med inspiration och hänsyn till våra årstider, odlandet 
och inverkan på vår miljö skapar jag på ett lekfullt sätt den 
mat som jag kan stå för. Det är alltid säsongens ekologiska 
grönsaker som blir huvudkomponenten och kött eller fisk 
som får agera tillbehör.
Idag är jag köksmästare på Gunnebo Slott och Träd-

gårdar i Mölndal. Restaurangen är en av få i Sverige som 
drivs enligt KRAVs regler med 90% och arbetar 100% efter 
säsong. Vi tar emot ca 50 000 mat- och fikagäster under ett 
år. Detta hade vi inte kunnat stoltsera med om det inte hade 
varit för vårt goa samarbete med lokala producenter.

WORKSHOP THE VEGETABLE ORCHESTRA 
Bygg instrument av grönsaker med Charlie Davidson 
& Kalle Hallberg. Den berömda grönsaksorkestern från 
Wien har givit oss på Glupsk en exklusiv inblick i deras 
instrumentmakeri. I denna masterclass med Charlie och 
Kalle får man en chans att sätta borrmaskinen i något helt 
annat än mdf… 
”Worldwide one of a kind, the Vegetable Orchestra 

performs on instruments made of fresh vegetables. The 
utilization of various ever refined vegetable instruments 
creates a musically and aesthetically unique sound universe. 
The Vegetable Orchestra was founded in 1998. Based in 
Vienna, the Vegetable Orchestra plays concerts all over the 
world. There are no musical boundaries for the Vegetable 
Orchestra.”

MATLAGNING, FÖREDRAG, BOKSIGNERING
MARIA ZIHAMMOU 
Maria Zihammou är frilansande journalist, matkreatör och 
kokboksförfattare, uppväxt i Åmål och numera bosatt i 
Göteborg. Med en marockansk pappa har Maria rötter i 
den nordafrikanska och franska kultursfären och med en 
norsk mormor som var finkokerska så har Maria ett brett 
matkunnande.
Välkommen att dels lyssna till när Maria berättar om det 

franska bistroköket och bjuder på provsmakning från 

hennes nya kokbok ”Fransk Bistro” och dels tillbringa en 
stund och lyssna till Maria och det spännande matsamtalet 
på temat ”Framtidens säsongsmat i ett retroperspektiv och 
hur man gör för att vardagsmaten skall vara enkel och rolig 
att laga”.

FÖREDRAG LISEN SUNDGREN NJUT AV SENSOM-
MARENS VILDA ÖRTER & BLOMMOR 
Lisen Sundgren är örtterapeut, författare och föreläsare. 
Hennes kurser och föredrag handlar om hur örter kan bli 
ens bästa vänner i vardagen, ogräs bli till mat och medicin 
och hur en skogspromenad kan bli ett äventyr och en väg 
till självkännedom. Lisen och Patrik Sewerin kommer tillsam-
mans göra en grej på matscenen och dessutom föreläsa 
om Njut av sensommarens vilda örter & blommor. Lisen 
visar hur du använder dem till gröna drinkar, sinnligt hem-
maspa & vårdande huskurer!

WORKSHOP FUNNY LIVDOTTER SKAPA I GODIS
Prova på att bygga ett litet konstverk. Testa att konstruera 
ett smycke. Lek. Med godis som material.

SÅNGER MEST FÖR BARN JONATAN MALM 
är slöjdaren och spelmannen som snubblar över gränser. Fal-
len till marken finner han röda bär och gula jordarter, som 
han blandar för att måla med. På Glupsk medverkar han 
bland annat med sånger mest för barn.

MUSIK SARA KANYINDA & 
ANNELIE JACOBSSON 
Naket, melodiöst och finstämt på svenska och gitarr med 
texter att känna igen sig i. Nyskrivna låtar, 100% made in 
Bränna.

MUSIK MOLLY BRUNNER 
”När jag var 16 snodde jag min brorsas gitarr. Jag öppnade 
för första gången och sjöng med den mun som varit block-
erad av blåsinstrument hela uppväxten. Jag började med det 
enkla och så har det fortsatt.” 
Med Bob Dylan som ledsagare och med en svaghet för det 

sköra och ärliga formas folkmusik med texter likt dagboksin-
lägg eller enklare berättelser om vardagen. Alltid svingandes 
på en pendel mellan det melankoliska mörkret och den 
okomplicerade lyckan. 

MUSIK TANGURKA OCH GAMMELDANSK
Två västgötar i exil som gärna spetsar sina gammeldans-
dängor med en skvätt musikalisk gammeldansk och drar 
sig inte för att mixa mazurka med tango - tangurka! Upplev 
hambo, dunkla hälsingelåtar och tv-spelsinspirerad snoa på 
munspel Olle Lind och kontrabas Mats Dimming.

MUSIK GÖRAN BLUES BAND
Legendariska dalslandsbandet med Daniel Olsson på gitarr, 
Ralle Lindblom på bas, Jonatan Bryntesson på trummor och 
frontat av Göran Blues eller som han själv säger ”lilla jag 
som gapar och skriker och för väsen på munspel o akustisk 
gitarr”. 
Göran Blues Band kommer under kvällen att gästas av 

18-årige violinisten Jack Johansson från Sjuntorp. ”Jag 
gillar egentligen inte fiol, men när Jack frågade om han fick 
spela blues med oss på Åmåls Bluesfest skar han rakt in i 
hjärtat på mig” säger Göran själv. Jack har spelat sedan han 
var 5 år, fått kulturstipendium och börjar folkhögskola på 
Gotland nu till hösten.

DJ MIDNIGHT BREAKFAST CLUB 
är två världar i ljuv frontalkrock; pulserande dansgolv och 
fluffiga brunchfavoriter. Hero+Honey spelar spansk house, 
vibrerande beats och hittig 90-talsindie som du kan snygg-
digga, fuldansa, hångla eller sörpla milkshake till. Midnight 
Breakfast Club ger dig ett gräddigt klubbkoncept med 
sirap, mixad frukt och nattskimrande remixer. Savoury.

OCH SÖNDAG
MUSIK TANGURKA OCH GAMMELDANSK

FÖREDRAG KULTIVATOR ARTIST TALK

KONSTUTSTÄLLNING/FILM DINNER WITH COWS 
KULTIVATOR

FILWORKSHOP FRUKOSTKLUBBEN 
Gör monster, tigrar, onda prinsessor och grobianer i frukost-
filen med skräckfilmsförfattaren Kristina Sigunsdotter. 
Här får man inte inte leka med maten. För alla åldrar.

FÖREDRAG ANDERS LUNNERYD, WÄSTGÖTARNA
FRAMTIDENS BRÖD AV FORNTIDENS SÄD 
Bara ett stenkast från Trollhättan ligger Lundens Gård. Här 
driver Anders Lunneryd och hans familj en ekologisk spann-
målsgård med fokus på bevarandet av gamla sorter.
Wästgötarna producerar och levererar ekologiska spann-

målsprodukter. Företaget är en ekonomisk förening med 
medlemmar som främst har specialiserat sig på ekologisk 
odling av gamla sädesslag med modern teknik.

MUSIK JAZZSÅNGERSKAN JENNY EKELUND OCH 
GITARRISTEN TORBJÖRN CARLSSON 
släppte sin första skiva tillsammans med titeln ”Why Not” 
i maj 2013. Jenny är medlem i Not Quite och har tidigare 
varit verksam i Göteborg, väl på plats i Fengersfors inleddes 
ett lyckat samarbete med Torbjörn Carlsson som är frilans-
musiker med sin bas i Åmål.
Musiken har sina rötter i jazzen med inslag av bra-

siliansk bossa nova.

SAMTAL OM MJÖLK OCH LANDSBYGDENS
ÖVERLEVNAD ARNE JOHANSSON 
Mjölkbonde i Fengersfors och Fröskog som arbetar mycket 
för den svenska mjölken, höjning av mjölkpriset och lands-
bygdens överlevnad. Var med i ett inslag på Uppdrag 
granskning i SVT under hösten 2012. 2013 blev Arne vald 
till årets Fengersforsare.

WORKSHOP CARIN FALKHOLT GRÖNT FÖR LIVET! 
SALLAD SOM DRYCK! GRÖNA SMOOTHIES!
Carin kommer prata om det rena, gröna som rensar i krop-
pen och stärker upp.
Tillsammans med sin man Christer har Carin drivit krog i 

Dalsland i 30 år. Krögarparet utvecklar ständigt sitt mat-
hantverk, sitt dryckeskunnade och med ökade kunskaper om 
matens betydelse för vårt välbefinnande har deras fokus på 
makrobiotik ökat. Carin genomförde 2011-2012 en utbild-
ning i ämnet i Skottland. Idag erbjuder Falkholts Dalslands-
krog inte bara mat lagad med tanke på hälsan utan paret 
arbetar också aktivt med att nå ut med sina stora kunskaper 
i ämnet, bland annat genom att anordna kurser. Denna dag 
kommer Carin som sin egen i sitt företag Matbalans.

FÖREDRAG KERSTIN LJUNGQVIST 
VILDA VÄXTER I MAT OCH MEDICIN
Kerstin berättar om några av våra vilda växters användning 
förr och nu. Hon visar bilder och har även med sig växter att 
titta, känna och lukta på. Växterna är grunden till nästan 
allt: mat och medicin, kläder och redskap, färg och kosme-
tika, kärleksmedel och ritualer. De är levande kulturhistoria 
och berättar mycket om hur människor levt, tänkt och trott 
genom tiderna.
Kerstin kallar sig för mångsysslare inom natur och kultur. 

Bland annat driver hon Örtagården i Dals Rostock i 
Dalsland, har skrivit boken Nyttans växter samt ägnar 
sig åt måleri, skrift och diverse hantverk. I kyrkans gamla 
församlingshem, nära örtagården, har hon en vacker ateljé 
som även inrymmer butik och bostad.

FÖREDRAG ANDERS STÅLHAND (KJELLSSON)
FRAMTIDENS ODLINGAR OCH VÄXTER 
Allt fler odlingar dyker upp i våra städer och många trotsar 
vår uppfattning om hur en trädgård ser ut. Följ med på ett 
föredrag som introducerar skogsträdgårdsodling, gröna 
väggar, hydroponisk- och aquaponisk odling. Det blir 
även en chans att stifta bekantskap med några nya ätbara 
växter.
Försäljning av boken Skörda nya smaker samt växter från 
Frodas före och efter föredraget.
Anders är landskapsingenjör och har skrivit boken Skörda 

nya smaker, han är tidningen Allt om trädgårds expert och 
ses regelbundet i TV-produktioner. Han har gjort sig känd 
som en förkämpe för trädgårdens ovanligare ätbara växter 
och experimentella odlingar.



På WWW.GLUPSKPADALSLAND.SE finns mer information och kontaktuppgifter till årets medverkande. Å
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UTSTÄLLARE
Assareby Kvarn

Adelsåsen Vilt AB
Backa Saltglaserat

Baldernäs Herrgård
Baldersnäs Lantrasgård

Brukets Godaste
Dalbo Hushållningsgille

Dalslands Honung
Dals Rostads Småbruk

DalsSpira Mejeri
Dals Traktorsocietet
Eivor Lidén, svamp

Ett mathantverk från 
familjen Johnte i Dalsland

Evenstorps Gård
Falkholts Dalslandskrog AB 

Grön Ko
Guldåkers snickeri

Gåsevikens Grönsaker
Halmens Hus

Handdrejat av Dancy
Hjärtebo gård

Håfveruds Rökeri & Brasseri
Höje Vedugnsbageri 

Jessica Fleetwood
Kristinedals Mjölkgård

Kroppefjäll
Lassegårdens Trädgårdar

Lisefors Bryggeri
Lottas Knäcke

Mariannes Biodling
Mirjam Korn

Norra Dals Hushållningsgille
Not Quite

Slommeruds Fårgård
Säbyns Grönsaker

Trädgårdssnickaren

PROGRAM LÖRDAG KL 11–01
11–17 Mat och hantverksmarknad

11 Sånger mest för barn Jonatan Malm

11.15 Konstworkshop Kultivator Återvinningslabb med äpplen och grädde

11:30 Föredrag Maria Zihammou Framtidens säsongsmat… 

12 Invigning Johan Abenius Dalslands Turist AB, Sara Vogel-Rödin 

Glupsk på Dalsland, Anders Kihlberg Dalslands Matambassadör och 

Sofia Karlsson ordf Dalslandsmat

12 Workshop The Vegatable Orchestra Charlie Davidson och Kalle Hallberg

12 Matlagnig Patrik Sewerin 

13 Musik Sara Kanyinda och Annelie Jacobsson

13.30 Matlagnig/signering Fransk Bistro Maria Zihammou 

14 Föredrag Lisen Sundgren Njut av sensommarens vilda örter och blommor

14:30 Workshop Funny Livdotter  Skapa i godis

15 Sånger mest för barn Jonatan Malm

15.30 Lisen Sundgren och Patrik Sewerin Lagar mat 

16:30 Musik Sara Kanyinda och Annelie Jacobsson

18 Musik Molly Brunner

19 Musik Tangurka och Gammeldansk

20 Musik Göran Blues Band med violinisten Jack Johansson

22–01 DJ Midnight Breakfast Club Hero+Honey

PROGRAM SÖNDAG KL 11–17
11–17 Mat och hantverksmarknad

11.15 Musik Tangurka och Gammeldansk

11.15 Föredrag Kultivator Artist Talk

11.15 Konstutställning/Film Dinner with cows Kultivator  

12 Filworkshop Frukostklubben Kristina Sigunsdotter

12.30 Föredrag Anders Lunneryd, Wästgötarna 

Framtidens bröd av forntidens säd

13 Musik Jenny Ekelund och Torbjörn Carlsson 

13.30 Samtal om mjölk och landsbygdens överlevnad Arne Johansson

14 Föredrag Kerstin Ljungqvist Vilda växter i mat och medicin

15 Musik Jenny Ekelund och Torbjörn Carlsson

15 Workshop Carin Falkholt Grönt för Livet! Sallad som dryck! Gröna Smoothies! 

15.30 Föredrag Anders Stålhand (Kjellsson) Framtidens odlingar och växter

16:45 Glupskresumé och avslut arrangörerna

Med reservation för ev ändringar.


