
ÖPPEN TANKESMEDJA
11-12 AUGUSTI

Årets stora evenemang på Gylleboverket i samarbete med Gylleboverkets Folkets Bio
och Permakultur Skåne. 

FÖREDRAG     SAMTAL    FILM     REGISSÖRSBESÖK  
KONSTINSTALLATIONER    WORKSHOPS

 INSPIRERANDE MAT 

Tankesmedjan är ett forum för människor att komma samman för att tänka tillsammans i en miljö av 
konstinstallationer, filmer, workshops och föreläsningar.  
Två dagars komplex och lösningsinriktad tankesmedja om världssituationen, om framtidstro, om deltagande 
och handlingskraft. 

Tankesmedjan är en uppföljning av vår hållbarhetsfestival ”Det löser sig” (2016). 

Vi har i år valt att kalla det för en tankesmedja för att signalera att den bygger på delaktighet snarare än 
konsumtion. Det är också en del av arbetet med Gylleboverket som social skulptur. 

Evenemanget som helhet utgår från hur vi tillsammans kan få kraft att bygga ett hållbart samhälle, både 
socialt och miljömässigt. 

Tid:   Lördag 11 augusti   11-22 

          Söndag 12 Augusti 11-18 

Plats: Gylleboverket, Östra Vemmerlöv, Österlen, Skåne

Pris:  Frivillig entré (rekommenderat 300 kr)

          Mat till självkostnadspris

info och föranmälan: info@gylleboverket.se

hemsida: www.gylleboverket.se



Med bland annat:

Birger Schlaug (samhällsdebattör)

Birger öppnar årets tankesmedja med en civilisationsanalys där han tänker kring frihet och 
konsumtionssamhället.

Birger har varit med länge som en av de radikalaste rösterna i svensk miljörörelse och han fortsätter att leta 
nya vägar och sätt att förstå världen. Hur blev det som det är? Vad har lett till det vi står i idag? Varför är vi 
producenter och konsumenter i stället för aktiva deltagare?

Helena Von Bothmer (permakulturdesigner & trädgårdsmästare, Kosters Trädgårdar)

Helena håller en introduktion till social permakultur. Den kommer att ge dig möjlighet att få inblick i hur 
permakultur som redskap kan användas till sociala projekt och initiera den förändring du vill se i världen och i
ditt eget liv. På ett enkelt och lekfullt sätt kommer vi att arbeta med metoder från ”Design Web” som kommer 
från People & Permaculture, med permakulturprinciper och etik. Och vi ser hur vi genom att förstå naturens 
ekosystem kan finna vägar vidare till omställning.

Ivar Heckscher (radikal waldorf-pedagog)

Hur får vi våra barn till revolutionärer?
Ivar kommer till Tankesmedjan med sin topp 10 tips.

Ivar har varit Waldor flärare på radikala Solvikskolan nästan sedan den startade, Rektor för Gotlands 
Waldorfskola och rektor för Cirkus Cirkör. Han är en viktig pedagog som kommer att prata om framtiden och 
hur vi uppfostrar revolutionärer. 

Anna Angantyr  (parsamtalslärare)

Anna håller i en praktisk workshop för att demonstrera hur vi arbetar med hållbarhetsfrågan i Parsamtal (Re-
evaluation Counseling). 

Detta är en global frihetsorganisation med en väl utarbetad metodik att arbeta för frigörelse och 
handlingskraft. Detta arbete ligger som grund för ”inre omställning” i omställningsrörelsen.

Anna för ett mycket viktigt arbete framför allt i miljöfrågan och mot rasismen. Genom parsamtal hjälper hon 
människor att göra upp med sina egna inlärda mönster, få grepp om sin inneboende handlingskraft och 
kärlek till mänskligheten och till naturen. Genom att först gå till botten med världsproblemen och sin 

https://www.rc.org/
https://www.rc.org/


hopplöshet i sig själv är det lätt och roligt att arbeta med dem ute i världen!

Erik Pauser ( filmare och konstnär) 

Erik har bland annat gjort filmen Lucky People Center International   . Han kommer att visa och prata 
både om kort filmen ”En plats i Europa” som han gjort tillsammans med konstnären Cecilia Parsberg för 
projektet Röst ochn om  arbetet med sin långfilmsdokumentär- The Borneo case.

Röst- är ett nytt kort filmsinitiativ från Folkets bio för att genom unga och nya röster, bakom och framför 
kameran, inspirera till samhällsengagemang. Vilka syns och vilka röster hörs i det offentliga samtalet? 

Tobias Herz (punkare från Berlin utbildad i humanistisk psykologi) 

Tobias kommer att ha en verkstad i metodik mot maktmissbruk och manipulation.

Jose fin Hasselberg och Lina Persson.
”Alla är konstnärer”, sa Joseph Beuys. ”Bara genom konsten kan vi förändra världen.”
Josefin och Lina kommer tillsammans att ha en kreativitets-workshop bestående av en animations och 
micro-videostudio. Vi kommer att avsluta helgen med fanfarer och röda mattan för de alster och skisser som 
görs under workshopen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucky_People_Center_International


Rasmus Andersson (sjukgymnast och Filosof) 

Rasmus håller i en filosofisk vandring på skroten, tänker och pratar om förändring.

Maten lagas av Omväxling – Mimmi Lowejko & Daniel Edlund Lowejko 
”Vi gör inte det som förväntas av oss. Det har vi aldrig gjort. Det är så många andra som gör redan. Det som 
driver oss är förändringsprocesser och idealism. Så länge vi brinner så lever vi. Så länge vi lever ska vi 
brinna. Men vad är det för förändring vi pratar om då? 

Vi vill hjälpa människor att göra klokare val i sin vardag. Vi matas av klimatkriser och grönare livsstil och vi 
förväntas bara veta hur vi ska gå tillväga. Alla verkar baka surdegsbröd och mixa gröna smoothies 
nuförtiden. Men alla älskar inte att laga mat. Det gör vi. Vi älskar det på ett sånt där nördigt passionerat vis 
där folk bara skakar på huvudet åt oss. Vi kan gå ut tidiga morgnar för att samla små daggdroppar från 
daggkåpans stora blad. I daggdropparna finns nämligen mjölksyrabakterier som man kan använda för att 
göra daggsyrat smör. Vi slår bakut av lycka när vår lokala biodlare slungar honung, för inget är godare än 
nyslungad honung. Och nyttigt. Ingen utmaning är för svår för oss när det kommer till äkta mat från 
grunden.”

Christopher  Nelson ( filmare och konstnär) 

Christopher har varit knuten till Gylleboverket sedan vi startade med olika installationer, performances och 
som husets stående DJ. Christopher har också spelat i salongen med sin stumfilmsorkerster från Malmö. 
Under Tankesmedjan kommer Christopher att dj:a och bygga upp atmosfären i Salongen.

Siri Andersdotter (fotograf och dansare)  

Siri är en ung feminist och aktivist med fokus på miljöfrågor. Hon är också dansare och fotograf. På 
tankesmedjan kommer hon att visa fotografier.

”Projektet med fotografierna utgick från mina personliga tankar om människans problematiska förhållande till
naturen. Samtidigt undersökte jag en arbetsmetod med fokus på improvisation och koreografi. När jag tog 
dessa bilder tänkte jag på det paradoxala i att vi förstör naturen som vi är en del utav och hur vi tycks tro att 
vi kan koppla bort denna från oss själva. Jag tänkte också på hur knasigt det är att ”vi” vill ut i rymden för att 
hitta nya planeter att exploatera istället för att ta hand om den fantastiska planet vi lever på. 



Tim Bishop (konstnär)
 ”Jag är intresserad av hur två individer kan skapa kontakt med varandra, både på tu man hand och i grupp. 
Mitt arbete fokuserar på att skapa personliga anknytningar mellan konst och publik, och att framkalla ett 
individuellt, ofta känslosamt, gensvar genom minnesväckande estetiska upplevelser, som engagerar alla 
sinnen.” 
Tim arbetar främst med performance, film och installationer. På tankesmedjan kommer han att presentera ett
en-en performance.

Mauritz Tistelö (performancekonstnär och poet)
Mauritz är en av de konstnärer som varit knutna till Gylleboverket redan från det att vi startade 2010. Mauritz 
kommer tillsammans med en vän att bygga ett växthus under tankesmedjan där deltagarna får möta upp 
tanken att det finns änglar i världen. 
”Det finns en massa arbetslösa änglar där ute som bara går och drar fötterna efter sig.” säger Mauritz. 
”Framför allt vi män har väldigt svårt att be om hjälp, om skydd och om vägledning.”
Mauritz arbete är en social skulptur där konstnärerna på olika sätt möter upp publiken runt detta tema. 

Etta Säfve, Jona Elfdahl, Shelley Sharr (konstnärer)
Etta Säfve och Jona Elfdahl driver Gylleboverket, de arbetar också tillsammans som konstnärer främst med 
installationer, film, riter och social skulptur. 
Shelley Sharr är konstnär som framför allt arbetar med installationer och skulptur. 
På tankesmedjan presenterar de ett samarbete i form av en  videoinstallation med titeln ”Allt är förlåtet (en 
offerrit)”. Verket är även en del av utställningen Experiment för utopier” som visas på Ystad Konstmuseum 
fram till den 12e Augusti.

Peter Ojstersek (konstnär),  Håkan Carlbrandt ( filmare): 
”Wildform Duft” och ”Sökandet efter Nagels odorant” 
På tankesmedjan visar Peter och Håkan en film som handlar om sökandet 
efter den enda dahlian i historien som haft en utpräglad doft, ”Nagels odorant”. Sorten är försvunnen sedan 
1948.  Verket är även en del av utställningen Experiment för utopier” som visas på Ystad Konstmuseum fram
till den 12e Augusti.



Skogsträdgårdsvandring:
Under tankesmedjan kommer vi besöka skogsträdgårdarna på Lilla Skräddarröd, den permakulturgård var 
Jona och Etta bor och som är i nära anslutning till Gylleboverket. Under besöket kommer vi samtalandes att 
vandra genom ”öppna landskap” som nu håller på att planteras igen till nötskogar av Valnötter, Äkta 
kastanjer, Hassel och Mandel.

O m Gylleboverket: Gylleboverket a�r en konstnärsdriven plattform fo�r samtida konst och film bela�gen 
pa� ett f.d sågverk och bygga�tervinning pa� landsbygden pa� O�sterlen, Ska�ne.
Det a�r ba�de en arbetsplats för konst och filmprojekt och en plats fo�r uta�triktad verksamhet med evenemang
som utställningar, föreläsningar, filmvisningar, workshops och festivaler. Här produceras film, konst, teater
och andra kulturprojekt med externa konstnärer samt att Gylleboverket gör egna konstprojekt pa� och utanfo�r
platsen. 

Gylleboverket  drivs av konstnärerna Etta Säfve och Jona Elfdahl.  På platsen finns ocksa� Gylleboverket
Folkets bio som drivs av ett 10-tal medlemmar. 

www.gylleboverket.se

Tankesmedjan görs möjlig med stöd av : 

http://www.gylleboverket.se/

