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Vårens nyheter från

CTH Ericson of Sweden
The Spring/Summer Collection of 2016
www.cthericson.se

Välkommen till oss!
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Vardagar 10-18 - Lördagar 10-15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Mall of Dalarna

Dessa ord är de sista som skrivs innan magasinet går i tryck. Vi
bläddrar bland utskrivna korrektursidor och känner oss stolta över
att ännu en gång kunna bjuda på ett fint sällskap annonsörer och
inspirerande läsning.
Vad är väl gigantiska gallerior mot Dalarnas mångfald? Vad är
väl lyx om inte möjligheten att handla i butiker som handplockat
sitt utbud? Beställa handtillverkade kläder, skor och smycken i
unik design eller efter dina önskemål? Att köpa varor av äkta
material, som läder, ylle, björk och linne? Genom att gynna Dalarnas företagare och kreatörer bidrar du också till att föra gamla
hantverkstekniker och traditioner in i framtiden.
Vi håller med fotografen Håkan Olsén som tycker att Dalarna
är som ett eget land. I det här numret bjuder han på några av
sina bästa bilder. Du får också träffa Miri Hidalgo i Dormsjö som
känner sig redo att sprida sina kunskaper om rawfood. Förhoppningsvis inspirerar hon dig till att tillaga något gott av sommarens
frukter, bär och grönsaker.
Du följer väl Dalaliv på Facebook? Där har vi över 6 000 läsare
som vi varje vecka matar med utvalda tips på vad som är på
gång i Dalarna.
Ha en härlig vår! Och fortsätt att läsa Dalaliv.
Åsa Pellas & Lina Rörvall
Plädar och filtar från
Klippans Yllefabrik

Skribent & ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall
Omslagsbild
Foto: Åsa Pellas
Modell: Miri Hidalgo
Upplaga
10 000 ex.
Tryck
Wasa-tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din adress
på ett kuvert (C4) och frankera
med 26 kr i porto. Lägg det i
ett kuvert och skicka till Dalaliv.
Beckoxv. 11, 793 32 Leksand
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
dalaliv.se
Facebook: Dalaliv

Lin & Krita
Kalkfärg av märkena
Kalklitir & Vintage paint
Textil Inredning Gamla möbler

Paradisverkstan
Nittsjö Keramik
Pernilla
Svenre

Smycken från Sägen
Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

Följ gärna Lin & Krita i Falun på
(Lin & Krita) eller
(lin_och_krita)

För att se öppettider, hitta hit mm.

Hemsida/Webbshop under uppbyggnad.
(www.linokrita.se)
Varmt välkommen!/AnnSophie

3

Äntligen
Dalaliv bjuder på ett collage av tips under årstiden
som väcker alla sinnen och får det att spritta i
ben och fingrar.

VAS FÖR
VÅRBLOMMOR

Rara vaser i porslin
från keramikern
Karin Jaxelius i
Smedjebacken.
jaxelius.se

ÄLSKADE
PELARGON

En blomsterklassiker
står i centrum då Bäsna
Trädgård bjuder in till
Pelargondag söndag
1 maj. Svenska Pelargonsällskapet finns på plats
och trädgårdscaféet
serverar pelargonkaka
och delar med sig av
receptet. Senare i maj
arrangeras Roshelg och
Klematisdagar.
basnatradgard.nu

PARAPLYER
FRÅN MALUNG

I Västerdalarna driver
familjen Einarsson
Nordens enda paraplyfabrik. Stick ut med
ett snyggt paraply
— hitta din favorit i
fabriksbutiken i Malung
eller hos återförsäljare
i Dalarna.
paraplyfabriken.com
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FLOTT FLUGA

Hänge av silver och titan av
Anna Daniels i Leksand. Efter
överenskommelse går det bra att
hälsa på Anna i hennes smedja
där hon tillverkar smycken med
inspiration från växter och kryp.
annadaniels.se

SNIDARENS
BÄSTA VÄN

Ta i trä och tälj
din egen dalahäst
med en äkta
Morakniv. Tillverkas
i byn Östnor där
knivtraditionen finns
sedan över hundra
år tillbaka i tiden.
Träskaften finns
i natur och flera
glada färger.
morakniv.se

RÖD OCH REJÄL

Dalaliv föll pladask för bekväma City
Glider från Kalkhoff. Denna modell
samt många andra säljs via Marcus
Ljungqvist Sport vid Falu Gruva.
norrgardeninredning.se

Du blir fin.

Många av mina kunder säger samma sak: Att jag inte hittat dig tidigare!
Vill du ha kläder som du känner dig riktigt fin i och får komplimanger för, är det värt
en omväg till Siljansnäs. Hittar du inte din egen storlek, syr vi gärna upp bara för dig.

Gassarvet, Overvägen 75, Siljansnäs. Tel 070 7533808, www.pirjodesign.se
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Välkommen till

Mysigt café i stallet på
Zorngården med uteservering
i den gamla hästhagen.
Här serveras mat och bakverk tillagat/bakat från grunden,
gärna av lokala råvaror, i eget kök och bageri. Vi har ett brett
utbud av varma och kalla drycker från såväl lokala
leverantörer som utländska. Vi har fullständiga rättigheter.
Vi tar även emot större grupper och slutna sällskap för fika,
lunch och à la carte. Kontakta oss gärna för mer information.

0250-150 20 | info@cafezorn.se

SOMMARUTSTÄLLNING

AN DE R S Z O R N
skapat och samlat

5 maj - 11 september

Z O R NMU S E E T
Mora | 0250-59 23 10 | zorn.se
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Färgstark förebild
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Länge har vi varit nyfikna på Eva Wikner
Grahnström som jobbar som mentor och
coach för kvinnliga företagare samt som
smyckesdesigner med eget varumärke.
— Min svärdotter presenterade mig en
gång som multikreativ, det tycker jag är
en fin komplimang.
rån Evas bostad i Forssa är det
endast ett par kilometer till stadskärnan i Borlänge. Området påminner
dock mer om sörmländsk bruksmiljö
med alléer, stora sekelskiftesvillor
och harar och rådjur som hälsar på
i trädgårdarna. Vårdagen är kall och grå så vi
skyndar oss in i värmen. Hemmet kännetecknas
av makarnas stora intresse för konst, design
och gamla föremål. Med stora ögon ser vi oss
omkring.
— Ja, här finns det mycket att titta på. Det
blir lätt så när man har samlarmani, erkänner
Eva medan hon dukar bordet i matsalen där
hon vill bjuda oss på lunch.
Entréplanets vinklade vardagsrum övergår i
matsal, serveringsrum och kök. Det är högt i
tak och från matsalen når man glasverandan.
— Huset ritades av Osvald Almqvist och
byggdes som chefsbostad till Domnarvet för
omkring hundra år sedan, berättar Eva som
flyttade in med sin familj för trettio år sedan.

Ovan: Eva driver upp ekar på glasverandan.
Höger: Färgstark kvinna med dito hem och smycken.
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SOM ETT GALLERI
Rummen är fyllda av installationer och målningar av bland andra Max Bok, Madeleine Pyk,
Bram Bogart och dalakonstnärerna Anna Sjons
Nilsson och Karin Ferner. Här finns möbelklassiker som Bruno Mathssons Eva-stolar, ett
runt barskåp formgivet av Greta Magnusson
Grossmann och framför en av bostadens fyra
eldstäder står Björn Trädgårdhs fåtölj för
Svenskt Tenn.

HÄR FINNS DET MYCKET ATT
TITTA PÅ. DET BLIR LÄTT SÅ
NÄR MAN HAR SAMLARMANI.
— Taklamporna i mässing kommer också
från Svenskt Tenn. De är nyinköpta men ritades
av Josef Frank i slutet av 1920-talet. Tänk
att en design kan stå sig så länge. Det finns
mycket att hämta från Estrid Ericsons och
Josef Franks filosofi om inredning.
Eva har svårt för hem som är möblerade
med saker som ser ut att vara köpta vid ett
och samma tillfälle.
— Ett hem ska spegla livets resa. Det gäller
att få ihop och göra något spännande av det
man har införskaffat genom åren. Jag grupperar gärna och skapar stilleben. Just nu är jag

förtjust i glas, min senaste vurm är ljuslyktor
och glasfåglar. Och så plockar jag ekollon som
jag låter spira i små glasvaser.
FÖREBILD FÖR KREATIVA KVINNOR
Eva är nyfiken på det mesta och älskar att
träffa nya människor. Hon är full av lust och
energi.
— Jag kommer från en liten by i Ångermanland, Rörström, där min pappa var lärare. Mina
föräldrar samlade konst och under min uppväxt
bodde många konstnärer i vårt hem. Jag ville
också utbilda mig till konstnär men mina föräldrar avrådde mig, de hade ju sett baksidan
och jag var inte tillräckligt stark för att gå min
egen väg.
Efter studier i språk hamnade Eva så
småningom i reklambranschen. Hon var under
många år huvudägare i byrån Heimer & Company i Falun som såldes 2012. Idag använder
hon sina erfarenheter som företagare i sitt
jobb som mentor och affärscoach.
Hårknuten är Evas kännetecken. Smycken och kläder
— Jag coachar kvinnliga företagare i varu- hennes passion.
märkesutveckling. Jag puffar på och är ett
bollplank. Kvinnor värderar inte sin egen kompetens lika bra som män men de är oslagbara
i att nätverka.
SMYCKEN SOM ÖVERRASKAR
När Eva sålde företaget fick hon också tid
till att utveckla sin kreativa sida. Valet föll på
tillverkning av halsband i unika exemplar.
— Det är så kul att någon vill bära mina
smycken. Jag minns när jag mötte en kvinna
som klätt sig fint och bar mitt halsband. Det
var jättehäftigt. Mina smycken ska synas, de
ska överraska och bli ett samtalsämne.
Eva använder endast fina material, som
sötvattenpärlor och halvädelstenar. Hon designar halsband av korall, ametist, jade, onyx
och agat. Och av sin farbror Leif Wikner, en
av landets skickligaste svarvare, beställer hon
hängen i form av träspiror.
— Skapandet har alltid varit en del av mig
och jag har alltid varit intresserad av kläder
och smycken. Min förebild är Iris Appfel, hon är
så härlig. Inte för att jämföra mig med henne
men jag har också alltid klätt mig så att jag
syns. Jag kan klä mig i lång svart klänning från
Nygårdsanna och sätta på mig ett förkläde
med mönster av Rättvikskattun.
Facebook: By Eva Instagram: Smycken by Eva

Bokhyllan är tillverkad av Kjell, Evas make, som har
en snickarverkstad på gården.
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KREATIVA

Monica Langwe
Om man vill bli riktigt bra på något så
bör man nog satsa på en grej. Men Monica Langwe i Mora har satsat på två.
— Jag är både bokbindare och
konstnär vilket kanske är en något unik
kombo, säger Monica som också fått
exklusiv tillgång till Vatikanstatens arkiv
och bundit en bok åt påven.
Det är alltid spännande att kliva in i kreativa
människors arbetsrum. Monicas är inget undantag. Tillsammans med Mora-arkitekten Jandieke Noback har hon inrett en snygg miljö för sitt
skapande. Längs rummets ena kortsida, bakom
ett flera meter långt arbetsbord, löper en
hylla med förvaring för allt mellan himmel och
jord. Monica sveper med handen över lådor,
mappar, böcker, burkar och askar medan ett
barndomsminne gör sig påmint.
— Jag minns hur jag som liten satt på
köksgolvet och plockade i mammas lådor. Hon
sorterade och sparade på det mesta. Jag
minns särskilt att jag tillverkade påsar av
smörpapper och gladpack som jag dekorerade
med tusch.
Cirkeln är sluten. Monicas tidiga intresse
för att skapa med händerna ledde senare till
konststudier. Men de oändligt långa skaparprocesserna passade inte henne.
— Istället intresserade jag mig för papper
som material. Jag blev nyfiken på fibrerna och
hur papperet tillverkats. När jag gick en kurs
i att binda anteckningsböcker öppnades en
helt ny värld. Idag är bokbinderiteknikerna mitt
konstnärliga språk.
Monica har själv mixat ihop sin utbildning
genom studier i Sverige och utomlands. En
mix som givit henne ovärderliga kunskaper och
erfarenheter. Inspirationen hittar hon i gamla
hantverkstraditioner.
— När det inte fanns gott om material tänkte
man enkelt och skalade av. Dessutom utvecklade man snillrika tekniker, säger Monica som
fascineras av Siljansbygdens betydelse för
svensk hemslöjd.
Just nu bygger Monica utställningen ”Vika
in, vika upp, vika på mitten. Släta papper och
skarpa veck” där hon använder hantverks10

tekniker som konstform. Utställningen visas i
samband med utgivningen av hennes nya bok,
”Papper och stygn”. Smakprov ur utställningen
och bokrelease blir det 28 april på Svensk
Hemslöjd i Stockholm. Utställningen i sin helhet
visas på Linköpings Hemslöjd i sommar där
hon även kommer att hålla kurser.
Och så var det det där med påven. Hur får
man en sådan chans?
— Jo, de hörde av sig från Utrikesdepartementet och frågade om jag kunde binda
en bok till dåvarande påven, Benedictus XVI.
Det var verkligen en speciell upplevelse att
överräcka den. Dessutom har jag fått tillgång
till The Print Cabinet i Vatikanstaten. Teoretiskt
sett är det omöjligt för en person som jag
att komma in där eftersom det är förbehållet
forskare och doktorander. Jag hittar många
spännande tekniker på arkiv och just där har
jag möjlighet att studera album och andra
tekniker som exponerar bilder och tryck.
Trots att många mål redan uppnåtts finns
det nya som driver henne.
— Att behärska arkivbindning, så kallad limp
binding, kan leda till jobb inom film och teater.
Jag skulle gärna vilja göra rekvisita, som exempelvis böckerna i Harry Potter-filmerna.
Förra året flyttade Monica från Sollerön
till centrala Mora. Hittills har hon till stor del
verkat i kulisserna men i och med flytten
öppnar hon nu upp för kurser och event på
hemmaplan.
— När jag höll kurser i England kom deltagare från hela världen så nu hoppas jag att
dalfolket hittar hit.
langwe.se

Foto Kola Productions

Välkommen till oss

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22

TRÄDGÅRDSBUTIKEN
MED PLANTOR & REDSKAP,
KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider 2016 på knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se

Våren är här!

leva & bo
Tällberg

inredning present café

våra öppettider
Tor–Fre 14–18
Lör-Sön 11–16
Välkommen in!
Sturängsgattu 6 Tällberg 0247/50322
www.tallbergslevaobobutik.blogspot.com
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KREATIVA

Åsa Luthman
Träsnidaren Åsa Luthman i Insjön har
alla fingrar i behåll. Trots att hon haft
en täljkniv i sin näve så länge hon kan
minnas.
— Jag trivs så bra i skogen och med
att få genomföra mina idéer i trä som
jag tycker är ett härligt material.
Relativt sent i livet sadlade Åsa om. Efter att
ha jobbat med djur och inom vården bestämde
hon sig, 40 år gammal, för att börja på Sätergläntans grundutbildning inom traditionell slöjd.
— Utbildningen gav mig blodad tand. Jag
hade anmält mig mest för skojs skull men när
mitt hem svämmade över av slöjdföremål så
tänkte jag: ”Hjälp, vad ska jag göra med allt?”
Åsa satsade på sitt skapande och startade
företaget Utstick.
— Utstick, som betyder trästicka, syftar på
att ”sticka ut”. Bland det första jag tillverkade
var kastanjer och folk som såg mina grejer
tyckte att de stack ut.
Kastanjerna påminde Åsa om sin barndom
i Skåne och Småland där hon alltid plockade
fickorna fulla av dem.
— Jag är uppvuxen på landet, i skogen, och
har alltid slöjdat, snickrat, renoverat och inrett.
Sedan över tjugo år tillbaka bor Åsa på en
gammal gård utanför Insjön. Från början fanns
här en gammal fäbod som under många år var
jaktgård åt Johan Petter Åhlén, en av varuhuskedjan Åhléns grundare.
— Mycket här hemma på den gamla timmergården har inspirerat mig. Som gårdens

historia och det gamla bondesamhället. Och
jag fascineras av gamla hantverkstekniker.
Tänk vilka vackra föremål de gjorde förr! Man
behöver inte maskiner till allt, det finns ju så
mycket man kan göra för hand.
Allt material som Åsa använder tar hon
hemma på fastigheten. Här växer björk, fura, al
och asp.
— Att slöjda i trä är en lång procedur. Mindre
träd fäller jag själv och sen kapar och klyver
jag dem. Vissa föremål tillverkar jag av färskt
trä, andra tillverkar jag av trä som måste ligga
och torka något år. Det måste bli möbeltorrt så
att det håller inomhus. Jag tycker om att göra
små skåp och skålar i fruktformer, som äpplen,
päron och chili, som jag målar med linolja eller
äggoljetempera med pigment.
Om vädret tillåter sitter Åsa utomhus och
jobbar. Täljpallen hon gjorde på Sätergläntan är
hennes arbetsplats.
— Den sitter jag bra på och så har den plats
för kaffekoppen. Vanligast är att jag använder
mig av täljkniv, den kommer man långt med,
och bildhuggarjärn. Att snida är meditativt,
ett sätt för mig att ladda batterierna. När jag
kommer på en ny idé måste jag genast prova
den. Då blir det många timmar i ateljén och
jag ger mig inte förrän föremålet har fått den
form jag är nöjd med.
Åsa är en av medlemmarna i hantverkskooperativet Handslaget i Rättvik och sköter
tillsammans med en kollega Rättviks Slöjd.
I september ställer hon ut på Magasinet i
Falun under konstrundan ”Konst i kvadrat”.
utstick.se
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LUNCH FIKA JUICEBAR BRUNCH
AFTER WORK À LA CARTE BAR

Till Mora återvänder
du gärna om du
inte redan bor här
förstås

Modestad Mora

Kända varumärken för hela familjen . Ta en paus i shoppingen
på några av våra mysiga restauranger och caféer.

morakopstad.se

Förverkliga dina drömmar!

MÅN – FRE 8–18 LÖR 10–14
Colorama Leksand
Tappers Leksandsvägen 3 - 0247-100 64
13

PORTRÄTT

Miri och den
hälsosamma
maten
14

RAWFOODENTUSIASTEN MIRI HIDALGO KÄNNER SIG REDO ATT KLIVA FRAM SOM MATINSPIRATÖR.
— FRAM TILLS IDAG HAR JAG LEVT SÅ MAXAT MEN NU KAN JAG INTE TA IN MER INTRYCK —
JAG MÅSTE BÖRJA FLÖDA UT, SÄGER MIRI SOM VILL DELA MED SIG AV SINA KUNSKAPER INOM
MAT OCH HÄLSA.
Vårsolen strålar över södra Dalarnas åkerlandskap. Vägen löper längs Dalälvens östra strand
och slingrar sig sedan genom tätbevuxen
granskog, förbi beteshagar, gamla fruktträd
och stora gårdar. Bilens GPS vill inte fungera
men en bybo visar vägen när jag kört vilse.
Jag är i Dormsjö, Hedemora, för att träffa
Miri Hidalgo. Väl framme hoppar hon genast in
i min bil med tre tårtor i famnen. Hon säger att
hon vill ta mig med till en plats i skogen där
vi kan ta bilderna till reportaget. Efter en kort
biltur och promenad öppnar sig en stor mossbeklädd dal framför oss. Miri är vacker som
en dag. Hon rör sig likt en älva i sin ankellånga
klänning framför en kuliss som hämtad ur en
saga. Medan hon packar upp en av tårtorna,
en mangocheesecake toppad med blåbär och
mandelspån, berättar hon om sitt förhållande
till mat:
— Jag har en unik kärlek till mat och det
är livet som har utbildat mig. Det började när
jag var fem år. Då var jag jätteintresserad av
matlagning och experimenterade hemma i köket hos min mamma. Sedan dess har matlagningen alltid hjälpt mig — jag har rest mycket
och kommit till platser där jag mött människor
som gillat mig och givit mig jobb.
Som artonåring jobbade Miri på Systrarna
Voltaires bageri i Stockholm. Vid 21 fick hon
jobb på Kopparhatten i Falun där hon var med
och utvecklade ett framgångsrikt koncept med
rustik matlagning. Miri gömde sig helst i köket
i källaren, men tyckte om att stå i trappen
där hon kunde höra hur uppskattad maten var.
Tiden är nu mogen för Miri att kliva fram som
matinspiratör.
— Nu vill jag inspirera, ge hopp och vägledning. Jag är mycket för det enkla och vill
visa hur man kan laga rätter som ändå smakar
gott. Och jag märker ju att folk mår så bra av
att äta min mat.

hon rawfood, det vill säga matlagning av frön,
nötter, bär, frukt, alger, grönsaker, baljväxter
— allt som är fritt från gluten, laktos, socker
och animaliskt protein. För att inte förlora näringsämnen och enzymer värms inte råvarorna
högre än 42 grader.
— De som lever på enbart rawfood upplever
en förhöjd energinivå. Rawfood sägs vara
bra mot depression och värk — själv mår jag
mycket bättre när jag avstår från mjöl, mjölk
och socker.
Miri lagar soppor, sallader, vårrullar, wraps
och lasagne med mera. Av vitlök, tahini, tamari
och olivolja blandar hon goda dressingar och
av bovete kan man göra en god frukostyoghurt. Rawfood kräver dock en hel del förberedelser. Och råvarorna ska vara ekologiska och
blir därmed dyra.
— Rawfood är verkligen en lyxdiet! Och nu
när det så hajpat med rawfood att man lätt

Mår bättre av rawfood

Tidigt intresserade sig Miri för att laga hälsosam mat, gärna vegetariskt. När juicer och
smoothies blev trendigt väckte också det
hennes nyfikenhet. För fem år sedan upptäckte

Chokladtryffeltårta och lingontårta från recept ur
boken ”Green Sweets and Treats” av Erika Billysdotter.
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kan bli skrämd. Men det går att förenkla recepten och experimentera lite själv. Använd en
bra mixer eller hushållsassistent och hacka ned
det du har hemma. Till exempel kan du göra
tårtbottnar av solroskärnor i stället för av dyra
pekannötter. Och så går det att plocka egna
bär och odla själv. I mitt växthus växer vindruvor, stevia, paprika och tomater. I trädgårdslandet odlar jag grönkål som jag använder till drinkar, chips och i pajer.
Livet har varit hårt

Vi åker till den gamla smedjan i Kloster medan
Miri berättar att hon flyttade från Stockholm
till Falun när hon var fem år. Skolloven tillbringade hon hos mormor och kusiner i Sälen.
Därifrån kommer också hennes förkärlek för
att plocka bär och ta vara på det som naturen
har att ge.
— Min mamma har berättat att hon brukade
sätta ned mig på myren från att jag var ett
halvår gammal. Där satt jag sedan och åt
hjortron. Jag åt och åt, det är en vacker bild,
minns Miri som har levt ett intensivt liv.
– Jag har alltid varit en sökare. Men jag
söker inte efter njutning, jag söker inre frid
och förståelse för vem jag är. Mitt liv har varit
brokigt men jag vet att det jag gått igenom
har lagt pusselbitarna på min väg.
Som barn trivdes Miri allra bäst då hon
fick ta nattåget till Kiruna för att hälsa på
sin moster som jobbade på Kebnekaises

fjällstation. När Miri var 17 hoppade hon av
gymnasiet och stack till Peru.
— Jag ville till bergen i Peru och gråta och
läka mina sår. Naturen, vidderna, bergen, det
gränslösa — det är frihet för mig. Det ger mig
ett lugn. Naturen är större än människan. Vi
måste vara klimatsmarta och vara rädda om
naturen. Här, i trakterna kring Kloster, lever
människorna i samklang med naturen. Många
håller på med självhushåll och det är vanligt
med ekobyggen och solpaneler. Sammanhållningen mellan familjerna är också stor, vi tar
hand om varandra och byter tjänster med varandra. Under de mörka årstiderna tror jag att
det hjälper att vara tillsammans med andra,
det hjälper mot tristess och depression. Jag
har stort behov av socialt umgänge men också
av att vandra själv.
Miri älskar miljön kring den gamla smedjan.
Vi sitter med ryggen mot den gamla trädörren och samtalar medan tiden flyger iväg.
— Oj, vad är klockan, mitt kalas började för
en halvtimme sedan, utbrister Miri som fyllde
år för ett par dagar sedan.
När jag lämnar Miri är hennes hem fullt
av lekande barn och i köket har en handfull
vänner redan satt igång med grönsakssoppan.
Jag erbjuds att stanna kvar på middag men
tackar nej. Jag vill ju hinna med att njuta av
hemresan genom det vackra landskapet innan
solen går ned.

Miri Hidalgo
ÅLDER 39
BOR I Dormsjö, Hedemora
FAMILJ Samuel, 19 år, Evita, 13 år,
och Eluney, 5 år
DRÖMMER OM Inspirera andra och dela
med mig av erfarenheter
DET GÖR JAG EN LEDIG DAG Går själv
i skogen tidigt om morgonen, yogar,
dansar och sjunger med vänner
AKTUELL Som matinspiratör på retreat
på Leksands Folkhögskola, 21—22 maj
FACEBOOK Miris Mat
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#kulturimora

Stil &
kä n sla

Utställningar 9/4 - 11/5
• Vårsalong ”Utopi - Dystopi”
• Bilder & Smycken av Rebecca Farhang
Måndag 11/4 kl 18 Konstnär hemma och borta
- Anders Ståhl berättar
Onsdag 13/4 kl 18 Föreläsning med läsambassadören Anne-Marie Körling
Tisdag 19/4 kl 18 Våren i Kurdistan - en resa i
ord och bild med Mesud Djangoi bland vilda
tulpaner och pärlhyacinter.
Onsdag 20/4 kl 18 Zombieöverlevnad författaren Herman Geijer berättar
Torsdag 21/4 kl 18 ”Projekt perfekt” om utseendekultur och kroppsuppfattning, en
föreläsning av Kristina Holmqvist Gattario.
Lördag 23/4 kl 11-15 PAPER JEWELLERY workshop med Stella Tebeweka. Är du mellan
3 och 103 år? Kom och gör egna pärlor,
halsband, armband mm av gamla böcker.
Material finns. Ingen avgift. Drop in!
Tisdag 26/4 kl 18 ”Siljansringens skogs & sågverkshistoria” - Ola Hermansson kåserar
med bildassistans av Krister Larsson.
Onsdag 4/5 kl 17 Bokcirkel för ungdomar vi bokcirklar Sofia Nordins ”En sekund i taget”.
Intresserad? Anmäl dig i lånedisken.
Onsdag 11/5 kl 15.15-16.15 Bokfika på
bibblan! Går du på högstadiet och tycker om
böcker? Vill du träffa andra som också tycker
om böcker? Kom till vår bokfika och häng med
ungdomsbibliotekarien.
Onsdag 11/5 kl 18 VISKRYSS - Orsa viskompani
framför visor och ställer frågor. Svaren fylls i
på samma sätt som i radions melodikryss.
Fina priser utlovas! Entré inkl fika 40 kr.
Lördag 14/5 kl 13-15 Brodericafé med
Margareta Djoos - ta med eget arbete :-)
Onsdag 18/5 kl 18 Ungdomsförfattaren Sofia
Nordin berättar om sin dystopiska bokserie
som börjar med ”En sekund i taget”....
mora.se/kultur
Facebook.com/kulturimora
Köpmannagatan 4, 0250-26780
Mån -fre 09 - 18, lör 11 -15

Kulturförvaltningen

en riktig tygaffär

UTEMÖBLER
Markiser
Data

www.mobelvaruhuset.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Må–fre 8–17, lö 10–14
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Skafferiet
NYTTIG OLJA
FRÅN SUNDBORN

Ekologisk och KRAV-märkt
matolja av rybs (släkt med raps).
Odlas och pressas av bröderna
Erik och Martin Bengtsson på
Sundborns Lantbruk.
Facebook: Bengtssons
Kallpressade Rybsolja

GRÖNT PÅ GRILLEN

Ett nyttigt alternativ att lägga på grillen i
sommar
är den veganska burgaren från Orsa.
KOKKONSTEN MATSTUDIO
Innehåller
mungbönor, ris och kryddor och
Kockarna Micke Otterström och Petter
finns
även
att köpa som färs. Tillverkare är
Kosjanov i Falun erbjuder matupplevelser
Ekonovum
vars
ägare också driver Lilla EkoBoden.
utöver de vanliga. Bland annat samlar de
ekonovum.nu
middagsgäster kring Skyttepaviljongens rustika
långbord samt arrangerar matlagningsaktivite”Framtiden är osäker
ter som ”Korvkurs” och ”Fira våren med sparris
och vårgrönsaker”. Fokus på grönsaker är
— ät efterrätten först!
duons matfilosofi. Utöver sommarens kurser,
Eller i alla fall scones
middagar och luncher planerar de också barbeque lördagar och söndagar i juli och augusti.
med lemon curd och
kokkonstenmatstudio.se
engelsk fruktkaka.”
Ur ”Hildasholm — Axel Munthes gåva
till sin hustru” av Annica Triberg

KÖKSKUNSKAP

Jägmästaren och trähantverkaren
Bengt Andersson i Laknäs vill
slå ett slag för mångfalden i skogen.
Bengts köksblock
och skärbrädor
består av Sveriges
16 vanligaste träslag
vars namn finns instansade
på produkterna.
gottvirke.se
18

HÄLSOSAMT I CENTRUM

Mitt i Borlänge serverar Irmas Café &
Kök vegetarisk buffé till jazziga toner.
På menyn finns även kött och fisk, soppor,
sallader samt härliga bakverk och rawfood. Testa gärna ”Bitig jäkel”, en grön
shot med spenat, ingefära och citron.
irmaskok.se

Gör din egen tavla

Morsdags-buffé

WIKM
A
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E

N

L

29 maj kl. 12–15

Clipboard med åtta
dalainspirerade
bilder i A3-format

lenawikmandesign.se

DE

SIG N

FÖRRÄTT
Västerbottenpaj serveras
med rom- & dillcrème
eller
Parmaskinka med mozzarella,
pinjenötter & melon
VARMRÄTT
Fläskfilé Provencale med potatisgratäng,
rödvinssås & bearnaisesås
eller
Ugnsbakad Lax med vitvinssås
& mandelpotatispuré

PB HOME
TINE K
DAY HOME
MATEUS
BY ON
BY BURIN
HOUSE DOCTOR
BRUKA DESIGN
YLVA SKARP
TELL ME MORE
RIF DESIGN
BOEL & JAN
MAILEG
MILJÖGÅRDEN
MADAM STOLTZ
OLSSON & JENSEN
JELLYCAT
L:A BRUKET
VOLUSPA
FURNINOVA
BUD TO ROSE
SYSTER P
Webshop: lantlivinredning.se
med flera...

DESSERT
Rosé- & myntamarinerade jordgubbar
med vaniljglass & vispad grädde

Hantverkareg 4, Leksand 0247-343 20

Hotellvägen 14, 793 41 Insjön 0247-410 50 info@insjonshotell.se

Enbart bordsbeställning
Pris 245 kr/person
Barn under 12 år 99 kr

Midsommar
24-25 juni kl. 12-15
Traditionell midsommarbuffé
med jordgubbstårta, kaffe/te
samt läsk eller lättöl
Enbart bordsbeställning
Pris 295 kr/person
Barn under 12 år 125 kr
Insjöns Hotell & Restaurang AB
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TÄLLBERG - MITT I BYN

Upptäck Siljansbygden i vår
och sommar! Shoppa hantverk och
design, besök ateljéer, trädgårdar
och verkstäder och stanna till
vid caféer och gårdsbutiker.
Om du bor hos oss i Leksand så har du
nära till allt! Varje dag serverar vi också
en stor lunchbuffé. Välkommen!
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since 1891.

0247-146 00 www.moskogen.com
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Mycket charmig 20-talsvilla i nationalromantisk
stil i hjärtat av Tällberg. Utsikt mot Siljan, vackra
omgivningar, gångavstånd till bad- och båtplats.
Närhet till samtliga hotellen i byn, skola,
matvaruaffär och järnvägsstation.
ADRESS TÄLLBERGSVÄGEN 20 PRIS 4 500 000 KR
BOAREA 165 KVM/BIAREA 112 KVM, 6 ROK.
TOMT 1 783 KVM.
VÄNLIGEN BOKA TID FÖR VISNING!
MÄKLARE HÉLÈNE CARLSSON JÖNSES

Hélène Carlsson Jönses 072-243 70 40 Lottie Mattsson 072-243 70 30
0247-25 44 00 | Torget 4, Leksand | www.lansfast.se/leksand

I sommar kan du köpa Morakniv
grillknivar i vår Concept Store
på gågatan i Mora

f
Måndag
till Fredag

10-18

Lördag

År 1904 startade
Leksands Hemslöjd
sin verksamhet.
Än idag följer vi
grundaren Gustaf
Ankarcronas motto:

För nya behov
dem framsteg föda
ej gammal form
och skönhet döda!

WEBSHOP w w w. l e k s a n d s h e m s l o j d . s e

10-15
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Smaka på höjden!
Vad sägs om vila, lugn och fantastisk mat på Lerdalshöjden i vackra Rättvik?
Mitt i dalanaturen, med milsvid utsikt över Siljan. Tillsammans med vår granne
Bruntegården ger vi er matupplevelser med råvaror från vårt lokala skafferi, mysigt
boende och genuin avkoppling. Välkommen till oss för en härlig vistelse!

Boka på

2-dagarspaket

info@lerdalshojden.se
eller 0248-511 50

1 995 kr /person*

– 2 nätter i dubbelr um
ankomst
– Ett glas mousserande vin och praliner på rummet vid
– Första kvällen: trerättersmidda g i vår restaura ng
– Andra kvällen: avsmak ningsmeny på Bruntegården
– Tillgång till vår relax med bubbelpool och bastu
– Lån av badrock och tofflor
– Frukostbuffé
*Erbjudandet gäller exklusive dryck och i mån av plats.

Best Western Hotell Lerdalshöjden
Mickelsgatan, Rättvik | info@lerdalshojden.se | 0248-511 50
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ÅTERBRUKAREN
Dalaliv uppskattar personer som ser gamla material och föremål med nya ögon
– till glädje för sig själva, andra och miljön. Här presenterar vi Susanne Säbb
Danielsson, kvinnan bakom ”Spader Madame Retro Vintage” i Vikarbyn.
Främst 1940_tal till 1970_tal. I en
stor lada hemma på familjens gård, strax norr om
Rättvik, har Susanne samlat tiotusentals varor à la
second hand. Bland möbler, prylar och bruksföremål, skor och kläder för dam, barn och herr är det
lätt att hitta udda grejer av hög kvalitet.
— Jämfört med att leta på stora loppisar och
gå på auktioner så spar man tid genom att handla
här. Jag har ju redan rensat ut och gjort ett urval,
säger Susanne som även är grossistsäljare till
stora vintagebutiker i Stockholm.
Som på mormors vind. Susanne själv är flitig
besökare på auktioner. Hon köper även dödsbon.
— Ibland kan det vara hela liv som de närmaste
släktingarna inte orkar ta itu med. Många äldre
människor kommer hit med föremål och kläder
som de önskar ska hamna hos någon som uppskattar dem. Som en dam sa: ”Jag vill att klänningen ska få dansa en sommar till”.
Susannes mission är att sakerna ska få nytt liv.
Hon är själv uppvuxen i en ta-till-vara-anda.
— Om det var något man behövde letade man
på mormors vind. Men jag har insett att alla inte
har en mormorsvind så genom ”Spader Madame
Retro Vintage” har jag skapat en sådan till dem.
Skattkammare för tidsresenärer. Titt
som tätt dyker det upp stylister, scenografer och
kostymörer för att leta kläder och prylar till teaterföreställningar, filmproduktioner och fotograferingar.
— Bland annat blev jag bjuden till förhandspremiären av ”Kristina från Duvemåla” eftersom
de fann kläder till uppsättningen här. Och till en
dokumentär om Sveriges Television har jag hyrt ut
både hattar och paraplyer.
Under lågsäsong har Susanne öppet vid önskemål.
— Men under ”Rättvikssäsong”, det vill säga från
vårmarknad till höstmarknad, har jag öppet alla
eftermiddagar i veckan.

spadermadame.se
Foto Malin Jones2 3

Kropp
& själ
Foto Olof Montelius

DALKARLSVÄGEN:
STORVANDRINGEN 2016

TILLVERKAT PÅ
TUNASLÄTTEN

En nyhet från CCS Healthcare
i Borlänge är läppbalsamet
Oliva by CCS Earth Lipcare
& Shine. Innehåller naturliga
oljor och fetter, som olivolja
och sheasmör vilka är mjukgörande och ger fin glans.
ccshc.com

Dalkarlsvägen kallas det system av stigar och vägar,
från övre Dalarna ned till Stockholm, som etablerades
genom dalfolkets herrarbetsvandringar från 1500-talet
till 1900-talets början. Upplev Dalkarlsvägen till fots
— vandra hela sträckan eller välj en dagsetapp.
Årets storvandring äger rum 3—14 maj.
dalkarlsvagen.se

HELLRE SKOOGLA
ÄN GOOGLA

Hur härligt låter inte måltider
vid lägereld, övernattning utomhus och midnattspaddling
i dalaskog? Sven-Alex Trygg
och Mikael Källman vill bjuda
dig på magiska ”näralivet-upplevelser” tillsammans med naturen och dess
läkande kraft. Under namnet
Re-Root Yourself erbjuder de ”intensivretreater”
för vuxna och familjelägret ”Indianer på vilda ön”.
re-rootyourself.se

NÅ DINA DRÖMMARS MÅL

Hösten 2017 planerar framgångscoachen
och äventyraren Jonas Gustafsson att
bestiga Kilimanjaro. Under hela sitt liv har
Jonas blivit matad med att hans sjukdom
kommer att bryta ned hans kropp – för
fyra år sedan bestämde han sig för att
inte längre vara ett offer. Lyssna på
Jonas inspirerande föreläsning som ger
verktyg till att förvandla drömmar till mål.
25 april och 23 maj på Café Rekommenderas, Falu Stadsbibliotek. Boka plats på
folkuniversitet.se/dalarna.
jonasaventyr.se
Foto: Jonas Höglund

MÅ BRA I
DALARNA 14 MAJ
Hälsomässa med fokus
på helheten. Kom till
Galaxen i Borlänge och
ta del av ett stort antal
utställare, prova-på-pass
samt föreläsningar av
bland andra hälsoprofilen
Pamela Andersson som
berättar om sin kamp för
att få leva.
Facebook:
Må bra i Dalarna
2244

”ALLA HAR SINA EGNA
BERG ATT BESTIGA”.
Jonas Gustafsson

Hedens Lustgård
• Egen odling av utplanteringsväxter
• Amplar, perenner, rosor, buskar & träd
• Återförsäljare av Hasselfors
jordar & gödsel

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

Vardagar 10-18 • Lördagar 10-14
0247-210 34 • Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)
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ALLTID 20 %
RABATT PÅ

HiPP ekologisk barnmat i glas, gröt, Pampersblöjor, Barntandvård
från Oral-B och DUPLO® när du drar ditt Coop MedMera kort*

RÄTTVIK - LEKSAND

Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders

Odla eget

boktips

JORDAD — ENKLARE LIV
I KOLLAPSENS SKUGGA

SJÄLV — KRAFTEN I
EGENTID

MIN FANTASTISKA
VÄNINNA

David Jonstad

Linus Jonkman

Elena Ferrante

Ordfront

Forum

Norstedts

Journalisten som
flydde staden till
förmån för en gård i Arkhyttan,
Säter, i övertygelsen om att vi
människor behöver närma oss
jorden igen. Att odla och leva
av naturen, med naturen. För
enligt Jonstad är kollapsen ett
faktum; det är bara en fråga
om när. Lärorikt om ekologi,
energi och ekonomi. Tungt? Ja,
men viktigt och härligt att få
inspiration till förenkling! (Lina)

Jonkman översätter
engelskans solitude till självsamhet; självvald
ensamhet där vi hämtar kraft.
En ovanlig syssla i dagens
brus gör självsamhet till en
konst. Vad kan vi vinna? En rad
situationer och exempel ger
såväl den extroverta som den
introverta många uppslag och
idéer, såväl på arbetsplatsen
som privat. Underhållande
läsning om allas våra olika sinnelag. Jag fnissar högt! (Lina)

Jag stämmer in i
den globala hyllningskören då jag omgående
blir indragen i Elenas och Lilas
liv i ett historiskt och ganska
fattigt Neapel. De väljer
olika vägar i livet, men skulle
de klara sig utan varandra?
Deras uppväxt, relationer och
utmaningar skildras så levande
och människorna i kvarteret
bor kvar i mig efter avslutad
läsning. Del ett av fyra, tack
och lov! (Lina)

POCKETNYHET!
HÖNAN SOM DRÖMDE
OM ATT FLYGA

POCKETNYHET!
FÖRE DIG

POCKETNYHET
ISTVILLINGAR

Sun-Mi Hwang

Lucie Whitehouse

S K Tremayne

Etta

Lind & Co

Norstedts

Störtförälskad lämnar Hannah New York
och reklambranschen för att
leva i London med sin kärlek
Mark. När Mark är bortrest i
arbetet får Hannah en känsla
av att något inte stämmer –
Mark svarar inte i telefon och
av en slump upptäcker Hannah
att hennes bankkonto tömts.
Ursäkter och underliga vändningar får mig som läsare att
tvivla på samtliga karaktärer.
Uppmanar till sträckläsning!

Hönan Knopp bor på
bondgården men kan inte sluta
undra om inte livet borde vara
större än att värpa ägg som
bonden stjäl dagarna i ända.
Hon drömmer om att ruva och
när hon hittar ett ensamt ägg
på en promenad tar hon hand
om det. När det fjuniga livet
till slut ser dagens ljus, för det
med sig frågor som Knopp inte
var redo för. En briljant fabel
med universella frågor, bortom
tid och rum. (Alexander)
(Alexander)

Kirstie och Lydia är
enäggstvillingar. När
de är sex år dör en av dem i
en olycka. Men vem av dem är
det egentligen som dött? Efter
ett tufft sorgeår flyttar familjen till Hebriderna för att börja
om på nytt samtidigt som
”Kirstie” börjar bete sig skrämmande märkligt. Föräldrarna är
förbryllade men bär på egna
smärtor och hemligheter. Är
allt ett misstag? Läskigt i förtrollande miljö. (Lina)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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I ALBUMET
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DET ÄR MYCKET NU. I ALLA FALL FÖR DENNA
FOTOGRAF SOM STÅR INFÖR ETT GIGANTISKT
PROJEKT, HANS STÖRSTA HITTILLS.

NAMN
Håkan Olsén
YRKE
Fotograf och skribent
HEMSIDA
hakanolsen.se
För två år sedan gav du ut
”Cafe´ Dalarna”. Vad handlar
din nya bok om?

I boken ”Expedition Dalarna” samlar jag utflyktsmål, upplevelser och sägner. Boken är kanske det
svåraste uppdraget i mitt 33-åriga yrkesliv. Till en
början var jag orolig för att det skulle vara svårt
att hitta platser. Jag bestämde mig för att låta
folket i de olika trakterna komma med förslag och
sedan har jag gått på deras rekommendationer.
Jag har hittat otroligt givande och spännande
platser. Tänk att man inte behöver åka utanför
Dalarna för att hitta coola grejer. Och norra och
södra Dalarna skiljer sig så mycket åt — från fjällvärlden, genom de stora skogarna och till gruvorna
söderut. Dalarna är som ett eget land.
Projektet har tagit två år. Mycket tid har gått åt
till att göra research och planera fotograferingen. Vilken tidpunkt på dygnet ska jag fota? Vilken
känsla ska finnas i bilden? Boken ges ut i november i år och berättar i ord och bild om cirka 80
platser.

Vi har hört talas om dina
fotokurser. Berätta om dem!

Under många år har jag haft kurser i Falun och
det var alltid svårt att få deltagare. Men när jag
flyttade kurserna till min gård Mattlaberg i Tiomilaskogen, Malungs finnmark, så fylldes platserna
direkt. Den första kursen blev full på en timme och
den andra på ett dygn. Min analys är att det är
mer lockande att åka till en avlägsen plats som
Mattlaberg. Där använder vi naturen som kulisser,
vi åker till ödehus och spökhus och fotar statister
och modeller. Kurserna pågår i tre dagar och vi
jobbar med olika teman. Sista dagen får alla visa
upp sina sex bästa bilder för bedömning. Vi kliver
upp redan klockan 3 på natten innan solen gått
upp. Det blir inte bara en kurs utan även ett äventyr. Det tror jag är minst lika attraktivt som själva
fotograferingskursen.
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INTRESSEKLUBBEN

i

I nästa nummer träffar vi tjejerna i Beavers Moppers i Bjursås.
Mejla till info@dalaliv.se om du vill berätta om din intresseklubb.

Falutjejerna Annakarin
Lönnar och Angela Gabrielsson utgör stommen i
Konstklubben Skatorna.
I maj firar klubben fem år
— vad gör ni när ni träffas?

— Vi går på utställning eller konsert, ser en
film eller deltar i någon annan kulturhändelse.
Direkt efteråt pratar vi om vad vi upplevt över
en bit mat eller ett glas vin. Hur vi gillade det
vi precis upplevt, om det lyfte oss eller ej,
berättar Angela.
— Våra träffar skapar möjlighet för oss att
ses, det blir ett sätt att ta paus från vardagen. Vi ser konst och kultur som friskvård, som
något som berikar våra liv, inflikar Annakarin.
Er bästa upplevelse hittills?
— Det var vår weekend i Stockholm där vi
såg Julia Fullerton-Battens utställning på
Fotografiska. Hennes bilder fångar vardagssi-

30

tuationer med en tvist. Det besöket var jätteberikande och vi fick även möjlighet att unna
oss god mat och långa promenader, minns
Annakarin som ser fram emot fler utflykter till
Fotografiska.
Vad har ni mera för planer framöver?
— Vi konsumerar gärna musik så Silvana
Imams spelning på Magasinet i Falun vill vi
gå på, hon är en häftig tjej. Och Konst Runt
Siljan vill vi inte missa. Titt som tätt går vi på
Dalarnas Museum, och Konst i Dalarnas samlingsutställningar ser vi gärna. Det känns viktigt
att uppmärksamma lokala evenemang och dalakonstnärer.
Magnus Kalitzki, till exempel,
är en favorit,
avslutar Angela som rekommenderar det
här sättet att
umgås på.

Vi erbjuder:
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Välkommen i grönskan!

En drivkraft för bygden
Elnät, Fibernät och Värme. Med engagemang
för miljön och framtida generationer.

dalaenergi.se
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På tapeten
MÖBLER MADE IN DALARNA (1)

Hantverk från Dalarna i minimalistisk design
och massiva material. Det är konceptet bakom
det nya varumärket Melo som erbjuder tidlösa
möbler, tillverkade för hand i Mockfjärd.
melostudio.se
SOLODEBUT FÖR AINO (2)

Aino Löwenmark, tidigare Fröstad, är uppvuxen
i Dalarna. I dag är hon bosatt i Tyskland där
hon har en karriär som sångerska, pianist och
kompositör. Nu är Aino aktuell med ”Human”
som är hennes första soloalbum.
ainolowenmark.com
FREDA TILL FALUN 29 APRIL (3)

1.
3.

LÖWENMARK

På Kulturhuset tio14 spelar Freda i slutet av
april. Visst minns du låtar som ”I en annan del
av världen”, ”Vindarna” och ”Det måste gå”?
Kultbandet, med sångaren Uno Svenningsson i
spetsen, har återförenats och turnerar nu med
gammalt och nytt material.
visitdalarna.se

2.

VACKER VALBORG I ÄVENTYRSGRUVAN 30 APRIL (4)

Upplev gruppen Illuminas unika eldshow — i en
gruvsal 80 meter under jord. Valborgsfirandet i
Tuna-Hästbergs gruva är en tradition som vuxit
från att vara nästan hemlig till att bli ett event
som är omtalat i flera länder. Aftonen avslutas
med fyrverkeri och sång ovan jord.
aventyrsgruvan.se
TRÄDGÅRD & UTERUM 14—15 MAJ (5)

Mässa på Villa Långbers i Tällberg med möjlighet att möta experter inom bygg och trädgård,
lyssna på intressanta föreläsare och delta i
aktiviteter, prova-på-kurser och tävlingar.
Konferencier är trädgårdsprofilen Bella Linde.
trädgårdochuterum.se

ÖPPNA
ATELJÉER
5—8 MAJ

5.

konstruntsiljan.se
4.

Foto
Will Marcus Rose

Foto Lena Granefelt

DANS I SOMMARNATTEN 11 JUNI (6)

Ingen sommar utan den magiska dansuppvisningen på Flottbron i Österfors, Gagnef.
Under ledning av Jenny Anserin och Stina-Kari
Axelsson rör sig dansare från Gagnefs Musik- & Dansskolan som älvor i sommarnatten.
Traditionen, som startar så sent som klockan
23.30, har lockat tusentals besökare sedan
starten för snart 20 år sedan.
Facebook: Dans i sommarnatten
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Foto Johan Peters

6.

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK

VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–14
Extra öppet under Rättviks Marknad
Rättviks Slöjd AB
Torget, 795 30 Rättvik
0248-100 86
www.rattvikshemslojd.se

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu

Butiken är öppen: Vardagar kl 10 – 18 • Lördagar kl 10 – 14

VÄ L S O R T E R A D E
S O M M A R K Ä N S LO R
[ MED KÄNDA VARUMÄRKEN ]

HOLMGATAN 13, FALUN. BYXSHOPEN.SE
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Välkommen till

Shopping & mat

Öppettider
Vardagar 10–18
Lördagar 10–15

www.bragegallerian.se
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Limsjöänget 5 0247-125 50

Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

BORLÄNGE
ANNAS HEM
CAFÉ PEACE & LOVE
ÖNSKEHUSET

FALUN
BYXSHOPEN
BUTIK & GALLERI STORSTEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

LEKSAND

TÄLLBERG

GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

QUALITY SPA & RESORT DALECARLIA
ÅKERBLADS
MILLAMOLLIS
TÄLLBERGS LEVA & BO

MORA

TURISTBYRÅER
AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MALUNG,
MORA, ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO OCH ÄLVDALEN.

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
STIL

ORSA
SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

HELENAS VÄXTHUS

RÄTTVIK

Dalaliv ligger även ute på
många andra caféer, butiker
och hotell på dessa orter.

INSJÖN

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

Detta samt tidigare nummer
av Dalaliv finns att läsa på
dalaliv.se.

IITTALA OUTLET

Dalaliv varje dag året runt på dalaliv.se och Facebook!

PORTRÄTT

Dansaren Sara
Hammarbäck

Foto Heli Berg

Vi trycker
Dalaliv!

Nästa
nummer
DALALIV HÄLSAR PÅ

Pernilla
Wåhlin Norén
i Dala-Floda
etabl. 1925

0250-51 00 50 | tryckeriet@wasa-tryck.se

…och mycket mer läsning.

Vi ses i juni 2016!
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