
LOKALA ODLARE, BRYGGARE, FÖRÄDLARE, BAGARE,  
MUSIKER, KONSTHANTVERKARE OCH KONSTNÄRER M FL

SMAKA, SMUTTA, PROVA, NJUTA, LÄPPJA, 
MUMSA, SE, BEUNDRA, LYSSNA, LÄRA, 
TRÄFFA, KÄNNA, HANDLA, GAFFLA, 

DANSA, DIGGA, SKRATTA & BARA VARA!
 

PROGRAM
MAT, MÅLTID OCH KULTURUPPLEVELSER 20&21 AUGUSTI 2016

NOT QUITE, FENGERSFORS BRUK WWW.GLUPSKPADALSLAND.SE

HELGENTRÉ 100 KR / UPP TILL 18 ÅR GRATIS



LÖRDAG
11 INVIGNING OCH ÖPPNING

11–16 MUSIK MINGELMUSIK ALBAN FAUST
Alban spelar folkmusik hämtad från hemtrakterna i och 
kring Dalsland, men även egna låtar och medeltida/historisk 
musik. Huvudinstrument är nyckelharpa samt säckpipor av 
olika slag. Möt Alban Faust när han mingelspelar för er där 
ni minst anar.

11–16 VISNING LIVSMEDELSRÖK LUKA JELUŠIĆ
Nyexaminerad masterstudent från HDK vid Stenebys 
utbildning Möbeldesign inriktning Trä. Kom och se när Luka 
demonstrerar sitt examensarbete som är en livsmedelsrök.
“Barrel-making was for many centuries a strong tradition 

in a coastal area of Croatia where I grew up, so I used 
barrel-making as starting point in search for both new forms 
of expression in material, as well as new functions and 
uses. Wooden food smoker is a storytelling piece, but also a 
usable piece of outdoor kitchen equipment.”

11–16 GRILLA PINNBRÖD OCH HITTA PÅ ANDRA 
ROLIGA SAKER ÄRRSJÖBLOMMANS SCOUTKÅR 

11.30–16 UTSTÄLLNING INFILTRERAD MATILDA 
EKDAHL MED PRESENTATION
”Vardagen är för mig full av saker som pockar på min upp-
märksamhet och väcker min fantasi till liv. Det kan riktigt 
pirra i kroppen av att hitta något till synes meningslöst eller 
ett ting som tjänat sitt syfte. Utifrån uttjänta kaffefilter har 
jag undersökt en rad olika möjligheter ett filter som material 
kan ge. Genom samlandet har det blivit möjligt för mig att 
skapa fritt.”
Matilda Ekdahl ar nyutexaminerad kandidatstudent fran 

HDK vid Stenebys utbildning Textil - Kläder - Formgivning.

12 WORKSHOP FÖR BARN RÅVARUJAKT PÅ MAT-
MARKNADEN ARR LOKALPRODUCERAT I VÄST
Barnen får smaka, lukta och botanisera bland utställarna 
tillsammans med guidande kocken Sven-Erik.

12 FÖREDRAG DOFTANDE ÖRTER TILL MERSMAK 
OCH MYCKET MER LISBETH ALMARK
Kom och lär er mer om örter som krydda i mat och dryck, 
till huskurer, varvat med lite kulturhistoria. Örter har 
Lisbeth vuxit upp med, hennes första örtagård kom till på 
70-talet. I 25 år drev Lisbeth Örtagården Mon, en av de 
största örtagårdarna i Norden med besöksträdgård och 
utbildning. Idag är Lisbeth bosatt i Bengtsfors.

12 PRESENTATION AV TÄVLINGEN MATVERK 
Matverk är Sveriges största produktutvecklingstävling 
grundad 2013 av kocken Mathias Dahlgren och matent-
reprenören Hans Naess. Matverk vill: bidra till innovation 
och utveckling av svensk matproduktion, skapa Sveriges 
nya skafferi, lyfta lokala specialiteter på ett kreativt sätt 
och inspirera till samarbete mellan olika kompetenser i 
matvärlden. Vartannat år hålls den regionala deltävlingen 
i Dalsland, vartannat år i Bohuslän. I år hålls deltävlingen 
här på Glupsk på Dalsland, där vinnaren går vidare till den 
nationella tävlingen. Tävlande presenterar sina nya produk-
ter för en jury under lördagen med en offentlig prisutdelning 
som avslutning.

 
 

12.30 MUSIK EN VOKALIST & EN CELLIST 
ANNA K. LARSON OCH SANNA ANDERSSON
Anna K. Larson och Sanna Andersson är uppvuxna i Frän-
defors, Dalsland och duon bjuder på en kreativ repertoar 
som sträcker sig från svenska folkvisor, jazz och nyskriven 
konstmusik, som lockar publik till både tårar och skratt!
Gröna små Epli - Följ med duon på en musikalisk resa från 
svenska sommarhagar till vindpinade isländska slätter och 
trånga amerikanska storstadsgränder där kluriga recept och 
dieter kryddas med jazziga visor om kärlek, kanelbullar, ope-
raparodi om kor och choklad. Allt framförs i ett omväxlande 
program där åhöraren kastas mellan det gripande vackra, 
det humoristiska och det riktigt svängiga.

13 WORKSHOP FÖR BARN SMIDE 
JESSICA FLEETWOOD OCH ULRIKA ANEER
Kom och smid något matnyttigt! Varför inte ett grillspett till 
marshmallows eller kanske ett växtstöd till din sockerärta? 
Prova på-smide med Jessica Fleetwood och Ulrika Aneer.

13 WORKSHOP FÖR BARN 6–12 ÅR 
14 WORKSHOP FÖR BARN 12 ÅR OCH UPPÅT 
LEK MED MATEN! KAJSA SÖDERLUND 
Kajsa är sedan 10 år scenograf i London men har rötterna 
i de dalsländska skogarna dit hon ofta åker tillbaka. Hon 
arbetar på allt från musikvideos till fotojobb och reklamfilm. 
Mest gillar hon egentligen att skapa vackra och roliga bilder 
från vanliga vardagsobjekt. 
Frukt och grönsaker till exempel! Kom och prova på att 

skapa ditt eget stilleben. Lek med maten! 
Kl. 13–14 för ålder 6–12, kl. 14–15 för ålder 12+. 
Målsman behöver närvara.

13 WORKSHOP FÖR BARN TILLSAMMANSHERBA-
RIUMET TILLSAMMANSODLINGEN
Ta del av skapandet av ett grönsaksherbarium tillsammans 
med Tillsammansodlingen. Hjälp föreningen att visa hur 
grönsaker och växter ser ut. Här får man rita, måla och 
smaka på olika grönsaker eller måla på vår vägg med temat 
”Måla stort med grönsaker”. 
Tillsammansodlingen är en lokal, ideell förening som odlar 

grönsaker och gemenskap i Fengersfors / Fröskog.

13.30 SCENSAMTAL ATT STARTA ETT ÖLBRYGGERI 
I DALSLAND THERESE KARLSSON, 
TORRSKOGS KÄLLARBRYGGERI
Moderator är Johan Abenius.

14 FÖREDRAG/ÖLPROVNING POPPELS BRYGGERI 
Poppels Bryggeri grundades 2012 av 15 ölälskare med en 
gemensam dröm: att sprida kärleken till riktigt bra, hant-
verksbryggt öl. Sedan dess har bryggeriet släppt ett tjugotal 
olika öl och växt till ett av Sveriges större mikrobryg-
gerier. Ett flertal öl finns till försäljning på ett par hundra 
Systembolag i Sverige. Poppels besök på Glupsk på Dalsland 
innehåller ölprovning med fyra olika sorter. Man får även en 
inblick i bryggerikonsten och Poppels historia. 
OBS. Separat biljett krävs, ingår inte i entréavgiften. 
18-årsgräns. Begränsat antal platser, förbokas via 
www.glupskpadalsland.se.



VAR LITE GLUPSK VETTJA!

14 FÖREDRAG KOMJÖLKSPROVNING OCH MER-
VÄRDESSKAPANDE MED MJÖLK MARTIN RAGNAR
Är mjölk bara mjölk eller kan mjölk smaka olika? Och varför 
smakar den i så fall olika? Påverkas smaken av ras, bete 
och geografisk plats? Kom och prova själv! Och om det finns 
skillnader - skulle dessa då kunna användas för att skapa 
mervärden för såväl producent som konsument? Martin Rag-
nar är forskare och författare och initiativtagare till Svenska 
Dryckesakademien samt till Kålrotsakademien.

16 MATMARKNADEN PACKAR IHOP FÖR DAGEN

SÖNDAG
11 ÖPPNING

11–16 MUSIK MINGELMUSIK ALBAN FAUST

11–16 UTSTÄLLNING INFILTRERAD MATILDA 
EKDAHL

11–16 VISNING LIVSMEDELSRÖK LUKA JELUŠIĆ

11–16 GRILLA PINNBRÖD OCH ANDRA ROLIGA 
SAKER ÄRRSJÖBLOMMANS SCOUTKÅR 

11.15 WORKSHOP FÖR BARN HALLBERGS GÖR 
PAPPER
Prova på att göra papper på hantverksmässigt vis och färga 
med grönsaker.

11.30 FÖREDRAG DET NORDISKA BIET 
INGVAR ARVIDSSON
Ingvar är en f.d. lärare, som hållit på med bin i snart 40 år.
Hans naturintresse och engagemang för hotade arter ledde 

till ett särskilt intresse för vårt ursprungliga bi, det nordiska 
biet. Situationen för det hade under hela 1900-talet för-
sämrats och det fanns risk att det helt skulle utrotas. 1990 
startades en grupp som ännu försöker rädda detta bi. De är 
inte färdiga ännu men har nått betydande framgång. Kom 
och lyssna på denna spännande resa.

12 MUSIK DALSLANDS SPELMANSORKESTER  
UNDER LEDNING AV ALBAN FAUST
Den dalsländska folkmusiken är som en spegelbild av själva 
landskapet, rikt varierad och uttrycksfull. Där finns fest, 
men också hårt arbete, glädje, men också vemod. Dalslands 
spelmansorkester bjuder på lunchmusik som innehåller gamla 
och nya låtar från vårt landskap under ledning av Alban 
Faust.

12.30 FÖREDRAG KAFÉ ESAIAS JOEL WREDLERT
Joel Wreldert berättar om hur konststudier resulterade i 
att driva ett av Sveriges främsta caféer. Han använder sin 
konstnärsprocess i sitt företagandet för att skapa bästa miljö 
och produkt med gästen i fokus. Joel är tidigare student på 
Steneby och har tagit sina erfarenheter med in i fikavärlden.

 

13 WORKSHOP FÖR BARN GÖR DIN EGEN 
BRÖDTAVLA STELLA PALM
Med bilder och återvunnet bröd i olika former kan du skapa 
ditt egna konstverk.

13 SCENSAMTAL DALSSPIRA 
Förra årets scensamtal om mjölkproblematiken blev en 
publiksuccé med stor medial uppmärksamhet. Glupsk på 
Dalsland vill fortsätta lyfta frågan och har därför bjudit in 
Dalslands egen lokala mjölkproducent Dalsspira. 
Moderator är Johan Abenius.

13 WORKSHOP FÖR BARN 6–12 ÅR 
14 WORKSHOP FÖR BARN 12 ÅR OCH UPPÅT 
LEK MED MATEN! KAJSA SÖDERLUND 
se lördagens program

13.15 MUSIK  ÖRONMAT - ÄR DINA ÖRON OCKSÅ 
HUNGRIGA?! 
ANNA FORSEBO OCH MARTIN NAGASHIMA TOFT 
Anna och Martin träffades 2009 i Köpenhamn och har 
sedan dess givit konserter över stora delar av Skandina-
vien, Europa och resten av världen. Anna som opera- och 
konsertsångerska från Sverige till Italien och från Chile till 
Kina, medan Martin har dirigerat symfoniorkestrar och på 
operahus i stora delar av Europa. De är sedan 2015 bosatta 
i Dalsland och vill här göra en insats för att ytterligare 
utveckla och stimulera det lokala musiklivet. I sommar kan 
de båda upplevas på olika platser och missa inte deras besök 
på Glupsk. 

14 WORKSHOP FÖR BARN TILLSAMMANSHERBA-
RIUMET TILLSAMMANSODLINGEN  
se lördagens program

15 FÖREDRAG ODLA I STADEN SARA DANIELSSON 
För första gången i världshistorien är vi fler människor som 
lever i städer än på landsbygden. Stadsodling har växt till 
en global medborgarrörelse där allt fler gör anspråk på of-
fentliga platser och odlar i sin närmiljö. Möt Sara Danielsson 
som berättar om sin bok ”Konsten att odla staden” och om 
hur det växer på tak och väggar, i parker och på torg, i in-
nerstaden och i förorten. 
Sara berättar om odlingsentusiaster som förverkligat sina 
gröna drömmar och ger tips på hur du kan odla för eget 
bruk eller starta en större kommersiell odling, ett så kallat 
Andelsjordbruk (Community Supported Agriculture CSA).
Hennes bok ”Konsten att odla staden – handbok i stadsod-
ling” kommer att finnas till försäljning. 

16 SUMMERING AV GLUPSK PÅ DALSLAND 2016

HELA HELGEN BJUDS 
BESÖKAREN DESSUTOM PÅ
Mingelmusik av Alban Faust 
Demonstration av livsmedelsrökarna Luka Jelušic
Grilla pinnbröd och hitta på andra roliga saker 
Ärrsjöblommans scoutkår
Titta på utställning av Matilda Ekdahl Infiltrerad

´



UTSTÄLLARE
Alla Arriba vegansk mexikansk mat

Agnetas Honung & Örter
Almasris falafel

Anness Illustrationer
Artisan glass

Assareby Kvarn & Såg
Axels Chark

Baldersnäs Herrgård
Baldersnäs Konstsmedja

Brukets Godaste
Brända mandlar

Dalslandshonung
Dalslands Struts

Dalsspira
Fridas Frukt- & Bärförädling

Fristorps gård
Fözö – Lángos

Gåsevikens grönsaker
Göteborgs mandelrosteri

Hansen Kafferosteri
Hjärtebo Gård

Håfveruds Rökeri & Brasseri
Javamoppen

Jägareförbundet Dalsland
Kasen AB Ekologiska lantbrukare

Kristinedals mjölkgård 
Lilla drink

Lillängens gårdsmejeri
Långeds äppeldag

Mariannes Biodling
Mathantverk från familjen Johnte

Mayura Thailändsk mat 
Milbredt Specialsnickeri

Narima & Lubana Arabisk mat
Nilsons Ost AB

Norra Dals Hushållningsgille
Not Quite

Rostads Småbruk
Sabalan AB Delikatesser från medelhavet 

Saffron village
Slommeruds Fårgård

Svensk Gourmetsvamp
Örtagården i Klevane

PROGRAM LÖRDAG KL 11–16
11 Invigning och öppning
11.30 Utställning öppnar Infiltrerad
12 Workshop för barn Råvarujakt på matmarknaden 
12 Föredrag Doftande örter till mersmak och mycket mer
12 Presentation av tävlingen MATVERK
12.30 Musik En Vokalist och en Cellist 
13 Workshop för barn Smide
13–15 Workshop för barn Lek med maten! 
13.30 Scensamtal Att starta ett ölbryggeri i Dalsland 
14 Föredrag/Ölprovning Poppels Bryggeri  
Ingår ej i entréavgift, separat biljett krävs
14 Workshop för barn Tillsammansherbariumet 
14 Föredrag Komjölksprovning och mervärdesskapande 
med mjölk
15 Vinnaren i MATVERK presenteras
16 Matmarknaden packar ihop för dagen

PROGRAM SÖNDAG KL 11–16
11 Öppning
11.15 Workshop för barn Hallbergs gör papper
11.30 Föredrag Det nordiska biet 
12 Musik Dalslands spelmansorkester
12.30 Föredrag Kafé Esaias
13 Workshop för barn Gör din egen brödtavla
13 Musik Öronmat – Är dina öron också hungriga?!
13 Scensamtal Dalsspira
13–15 Workshop för barn Lek med maten!
14 Workshop för barn Tillsammansherbariumet 
15 Föredrag Odla i staden 
16 Summering av GLUPSK på Dalsland

HELA HELGEN BJUDS BESÖKAREN DESSUTOM PÅ
Mingelmusik av Alban Faust
Demonstration av livsmedelsrökarna Luka Jelušić
Grilla pinnbröd och hitta på andra roliga saker  
Ärrsjöblommans scoutkår
Titta på utställning av Matilda Ekdahl Infiltrerad

Mer information till årets medverkande på 

WWW.GLUPSKPADALSLAND.SE 

FACEBOOK/GLUPSKPADALSLAND

                                     INSTAGRAM #glupskpådalsland 
#varliteglupsk
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ÅMÅLS KOMMUN

REXCELL

ATT VARA 
GLUPSK PÅ 
DALSLAND 

ÄR ATT VARA 
GLUPSK

 PÅ LIVET


