VÄXELVERKAN2

GLIMTAR AV ALTERNATIVA VÄRLDAR

Det är en grå, fuktig dag i december 2014. Jag besöker Kronobergs
konstskola och S:t Sigfrids folkhögskola för att stämma av några detaljer
med skolans huvudlärare – Mona-Lisa Eriksson och Börje Lindell – inför
utställningen Växelverkan 2. Utställningen är ett samarbete mellan Växjö
konsthall och skolan, och det är drygt en månad till vernissage.

Kronobergsnäset strax norr om Växjö är blytung historisk mark – kungsgård
och slott. På en holme i Helgasjön, granne med skolan, ruvar slottsruinen på
minnen av medeltida biskopar, Dackefejder, danskstrider och annat. Och det
äldre namnet på Kronoberg, Thiudby, betyder ungefär ”folkbyn”, och tolkas
som en förhistorisk tingsplats för folklandet Värend.
I faggorna finns också en förkristen kultplats, åtskilliga förhistoriska gravar
och mängder av röjningsrösen från äldre jordbruk. I Kronobergsnäsets
historiska kraftfält huserar alltså idag en driftig konstskola.

Jag parkerar, går över skolans gårdsplan mot huvudbyggnaden. Till vänster
reser sig skolans nybyggnad; eleverna har under senare år undervisats i ruffiga
lokaler, men nu – storsatsning. Bygget är igång; exteriören börjar bli klar, och
invändigt tar grunddragen form. En snickare skruvar råspont, en montör
sprutar isolering i takkonstruktionen, betonggolvet är färdigslipat.
Nybyggnaden innebär givetvis ett rejält lyft rent pedagogiskt. Men den
har också andra välkomna värden. Kronobergs konstskola är en resurs för
kulturlivet i Smålands inland, och en satsning här, är detsamma som en
investering i regionens kulturliv.

Kronobergs konstskola tillhör de ambitiösa folkhögskoleutbildningar som
oförtröttligt lämnar styva märken i Sveriges kulturliv – utbildningen ger
en allsidig grund vare sig man vill ta sig vidare till konsthögskolestudier
eller skärpa sitt konstnärliga kunnande och språk i största allmänhet.
Utbildningen är ett slags inre bildningsresa, där elever i metaforisk mening
formger och skulpterar sig själva. Och åtskilliga elever från Kronoberg är idag
etablerade konstnärer.
Konstnärerna i Växelverkan 2 har tidigare läst på Kronobergs konstskola
och sedan gått vidare i olika riktningar via högre konstnärliga utbildningar;
de reser genom utställningen alltså på retur till orten för sina förberedande
studier. Även Kronobergs bägge huvudlärare medverkar i utställningen.
Växelverkan 2 frågar nyfiket hur det har gått efter examen – vart tog eleverna
vägen? Hur ser deras konstnärsgärning ut idag?
Samtidigt är utställningen en provkarta över det konstnärlga temperamentet
i Sverige idag. Att de flesta av konstnärerna är under 35 år gamla, de yngsta

faktiskt under 25, och alltså har ett långt konstarbetsliv framför sig, indikerar
månne att Växelverkan 2 blixtbelyser framtidens konstscen?
En av den estetiska kulturens styrkor är att diskutera och hantera osäkra
situationer, och just nu – en vinter i mitten av 10-talet – är läget onekligen
vacklande: Hårt pressade migranter kolliderar med mörk ultranationalism i Europa, världsekonomin har skakats om, jorden har feber, oron
i Mellanöstern består o.s.v. Samtidigt roterar vår civilisation snabbare än
någonsin – uppdrivna hastigheter i produktion, information och teknologi
förblindar.

Komplexa trångmål har komplexa lösningar; ingen av oss kan överblicka
vilka strategier som krävs. Men nog anar vi åtminstone ett första nödvändigt
steg: Utan en livsåskådning präglad av empati, respekt och rannsakan är
våra utsikter grumliga. Att odla medmänsklig och ekologisk omtanke kostar
utrymme för kontemplation och självreflektion – ja, kanske rentav för
bearbetning av livsmysteriet.
Här har kulturen en given plats, och Växelverkan 2 ger onekligen svängrum
för reflektion. Flera av konstnärerna är intresserade av att på ett eller annat
sätt bygga upp eller ge oss glimtar av alternativa världar – i vissa fall av
mytologisk valör, i andra fall av minnesbilder, i åtskilliga fall av motiv på
distans från vårt vardagliga sökarljus.
Många av verken sjunger av existentiell klangbotten – de opererar
med skarpt laddade tecken i pendlingar mellan kropp, rum och psyke.
Växelverkan 2 manar till eftertanke, frilägger alternativa perspektiv och
upparbetar kritik mot samtidens uppskruvade takt.

Utdragna, analoga arbetsprocesser återkommer – teckning, skulptur och
måleri tillhör konstens välbeprövade tekniker. Utställningen röjer hur dessa
kan utvecklas utan att förbindelsen med historien förläggs.
Jag tror att många av oss kan lära av konstnärliga arbetsprocesser, som
knappast är linjära, som gärna kräver ett extra varv, och som helst varierar
mellan detaljvy och kringsyn. En av konstnärerna i Växelverkan 2, Hampus
Forss, ger oss förresten en skymt av denna poetiska metodik i en lakonisk
sentens: ”Det var något som hände i Texas. Väl hemma tittade jag bland
mina anteckningar. Där fanns det en skiss. Det behövdes inte mer än att ta
sig till andra sidan Atlanten.”
Fredrik Sandblad
Konstintendent, Växjö konsthall

©Daniel Andersson

Daniel Andersson
Á disparaître (Att försvinna)
Blyerts på papper
20x20 cm
2013

Daniel Andersson
Jag arbetar alltid med utgångspunkt i mina egna passioner. Innan jag började
cykla rörde sig min konst i motorkulturen. Nu är den allt mer direkt kopplad
till min kropp och fysik. Jag gör inte längre skillnad på konstnärligt och –
genom idrott – fysiskt uttryck och prestation.
Vari ligger det vackra i att plåga sig uppför ett berg? Poesin i att försvinna
bort från klungan? Ensamheten? Det är frågor jag utgått från när jag har
arbetat med Á disparaître. Mina senaste verk är en stor serie detaljerade
teckningar som föreställer satellitbilder över legendariska bergsklättringar
som figurerat i cykellopp över hela Europa.

CV (i urval)
Född 1982 i Växjö, bor och arbetar i Malmö // Utbildning: Kandidatprogrammet
i fri konst, Konstfack, Stockholm, 2006–2009, Film Video Animation, Rhode
Island School of Design, USA, 2008, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids
folkhögskola, Växjö, 2002–2004 // Separatutställningar: Galleriet, Malmö, 2013,
Tingsryd konstförening, 2011 // Grupputställningar: Atletiskt, Växjö konsthall,
2013, Power!, Västerås konstmuseum, 2012, Bilen i våra hjärtan, Skövde
konsthall, 2010 // Webbplats: www.danielandersson.org

©Mona-Lisa Eriksson/BUS (2015)

Mona-Lisa Eriksson
Rötter
Avgjutningar av rötter i kristallglas
2010–
Fotograf: Gösta Reiland

Mona-Lisa Eriksson
Rötter är ett projekt där jag undersöker ”det sedda och det icke sedda.” Vad
finns, och hur ser det ut under ytan? Jag gjuter av rötter i kristallglas, gör dem
synliga och presenterar dem i ett omvänt perspektiv. Kraftfulla och sköra
söker och strävar de mot något annat, uppryckta eller av egen kraft eller av
någon utifrån kommande nödvändighet.

CV (i urval)
Född 1956 // Utbildning: Konstfack, Stockholm, 1985–1993, Idun
Lovén, Stockholm, 1983–1985 // Utställningar: Åtskilliga separat- och
grupputställningar i Sverige och utomlands // Utfört ett antal offentliga
uppdrag // Arbetat som konstkonsult och projektledare // Undervisning:
Lång erfarenhet av undervisning i konst, lärare vid Kronobergs konstskola //
Webbplats: www.mona-lisa.se

©Hampus Forss

Hampus Forss
Blandteknik
24x48 cm
2014

Hampus Forss
Jag finner det svårt att inte bli inspirerad av omgivningen. Men hur och med
vad ska man börja? Medan mina klasskamrater for till Ryssland åkte jag till
USA. Det var något som hände i Texas. Väl hemma tittade jag bland mina
anteckningar. Där fanns det en skiss. Det behövdes inte mer än att ta sig till
andra sidan Atlanten.

CV (i urval)
Född 1989, bor i Umeå // Utbildningar: Umeå konsthögskola, 2013–,
Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, 2011–2013 //
Utställningar: Kollektivet Äran 2013 och 2014, Alvesta järnvägsstations
utställningshall, 2013

©Karin Karlsson/BUS (2015)

Karin Karlsson
Flux Density
Grafit på gjuten pappersmassa
90x90 cm
2014

Karin Karlsson
Jag kommer från en teckningsbakgrund, och teckningens processer och
material har fortsatt att vara väldigt närvarande i mitt arbete. Jag brukar
därför referera till mitt arbete som teckning men egentligen befinner det sig
någonstans mittemellan teckning, måleri och skulptur.
Teckningens klassiska verktyg som överskärningar, valörskillnader, linjer och
ytor är vanligt förekommande element i mitt arbete, men istället för att låta
teknikerna beskriva volym och djup i en representativ bild, använder jag dem
för att skapa teckningar som fungerar som objekt snarare än bild.

CV (i urval)
Född 1984 i Karlshamn // Utbildning: Kungliga konsthögskolan, Stockholm,
2006–2011, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö,
2003–2005 // Separatutställningar: Unstable Objects, B93 Art Space, Enschede,
Nederländerna, 2013, False Flat, Tegnerforbundet, Oslo, 2013, Event Horizon,
Galleri Jonas Kleerup, Stockholm, 2013, Ahlbergshallen, Östersund, 2012 //
Webbplats: www.karinkarlsson.se

©Emma Karlström

Emma Karlström
Flätade bomullslakan
2013–2014

Emma Karlström
I mitt konstnärliga arbete undersöker jag textila material kopplat till kropp
och aktuella händelser. Med textilen kan jag förstärka mitt uttryck och
placera in det i sammanhang som jag tycker är viktiga. Textil är något som vi
alla förhåller oss till på ett eller annat sätt, inte minst genom kläderna vi bär.
I utställningen Växelverkan 2 har jag arbetat med mitt material utifrån både
kropp och rum. Utgångspunkten har varit det konsumtionssamhälle vi lever i,
där det inre välbefinnandet försvinner i takt med större fokus på det yttre och
det som vi konsumerar.

CV (i urval)
Född 1991 // Utbildning: Kandidatprogrammet inriktning textil, Konstfack,
Stockholm, 2014–, Bachelor Kunstfag Tekstil, Kunsthøgskolen, Oslo, 2013,
Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, 2011–2013 //
Webbplats: emmiiloo.tumblr.com

©Börje Lindell

Börje Lindell
I Småland
Olja på pannå
90x105 cm

Börje Lindell
Mina arbeten utgår oftast från en ganska vag frågeställning som blir
tydligare när jag låter målningen leva sitt eget liv. I mitt nuvarande projekt
har jag tittat och påverkats av 1800-talsmåleri, framför allt Markus Larsons
bildvärld.

CV (i urval)
Utbildning: Konstfack, Stockholm, 87–89, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids
folkhögskola, Växjö, 84–86 // Pedagogiska uppdrag: Lärare Kronobergs
konstskola, 90– // Utställningar: Åtskilliga separat- och grupputställningar

©Ellen Malmgard/BUS (2015)

Ellen Malmgard
Skymningstillstånd
Installation, gjutet glas, träd
2014

Ellen Malmgard
Skymninstillstånd är ett iscensatt landskap för betraktaren att möta, gå in i
och ta del av. Verk som berör förändring och transformation, där glimtar
av platser, ting och material som har symbolisk laddning, är bärande för
tematiken jag presenterar i mitt gestaltningsarbete. Jag arbetar ofta med
skulptur och använder traditionella konst- och hantverksmaterial som glas,
sten, brons och koppar.

CV (i urval)
Född 1978 // Utbildning: Glasdesign, Växjö universitet och Kalmar
designhögskola, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, 2001–2003
// Offentliga uppdrag: Reflektion, Skogslyckans kyrkogård, Växjö, Ekebogårdens
äldreboende, Ekenässjön // Separatutställningar: Smålands museum, Vetlanda
museum, Eksjö museum, Bergdala Konstgalleri, 2015 // Webbplats:
www.ellenmalmgard.com

©Karin Meissner

Karin Meissner
Id
Olja och lackfärg på aluminium, monterat på kilram
2014
Fotograf: Fredrik Nyberg

Karin Meissner
Mina arbeten rör sig i riktningen mot där de fysiska och de mentala rummen
möts. Jag försöker utforska det i mina verk, de betydelsebärande symbolerna,
rummet i oss och runt omkring oss.
Kanske kan det beskrivas som en form av skulpturala collage, objekt som
tillsammans skapar en struktur eller form som antyder en betydelse, plats
eller berättelse, ett tecken som går att tyda.

CV (i urval)
Född i Nybro 1980, bor och verkar i Stockholm // Utbildning: Konsthögskolan
Umeå, MFA, 2006–2011, Idun Lovén, Stockholm, 2006, Kronobergs konstskola,
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, 2001–2003 // Utställningar: Liljevalchs
Vårsalong, 2013, 2015, Anonyme Zeichner Archive, Århus Kunstakademi,
Danmark, 2012, Tretton, MFA Graduate Exhibition, Bildmuseet, Umeå, 2011,
Enterprise: Ready To Embark On Bold New Adventures, WIP:sthlm, Stockholm,
2010, The Fiction Project, Brooklyn Art Library, New York, 2010, Tourist
Attraction, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2009 // Stipendier: Cité International
des Arts, Paris, 2012, Artur Lundkviststipendiet, 2012, Helge Ax:son Johnsons
stiftelse, 2012, Kungl. Skytteanska samfundets pris, 2011, IASPIS, internationellt
kulturutbyte, 2011 // Webbplats: www.karinmeissner.com

©Sara Möller/BUS (2015)

Sara Möller
Långväga kommunikation
Handmodellerad porslin med tuschdekor som satts samman
med trä, tusch, infärgat tyg, hampasnöre och sten
2014
Fotograf: Mattias Hök Nordkvist

Sara Möller
Jag konstruerar mitt universum av organiserat kaos och strävar efter ett eget
flyttbart glyptotek, där jag visar på handens och lerans kraft som förmedlare
av tankar och känslor. Det primitiva i att vara människa, längtan efter mening
och hur vi är förbundna med historien är ämnen jag kretsar kring. Genom
en undersökande lek och ett intimt samspel med materialen framträder mina
verk som en sorts sammansmältning av kropp och natur. Den brända leran
med glasyr dominerar mitt arbete, och därtill använder jag gärna trä, textil
och upphittade föremål till mina skulpturer. Mycket tid läggs på allsköns
sakletning, likaså teckning och akvarellmåleri har en nyckelroll i arbetsprocessen. Jag triggas av historiska och religiösa symboler och tilltalas av
tanken att föremål kan vara laddade med magisk kraft.

CV (i urval)
Född i Växjö 1982, bor och arbetar i Göteborg // Utbildning: Keramikkonst, HDK,
Göteborgs universitet, MFA, 2004–2009, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids
folhögskola, Växjö, 2002–2004 // Utställningar: Domeij Galleri, Stockholm,
2015, Färgfabriken, Stockholm, 2013 // Stipendier: Konstnärsnämnden,
tvåårigt arbetsstipendium, 2014, Beckers konstnärsstipendium, 2013,
Konstnärsnämnden, Iaspis, ateljéstipendium, London, 2012 // Webbplats:
www.saramoller.com

©Therese Nilsson

Therese Nilsson
Vår
Blandteknik, teckning
150x157 cm
2014

Therese Nilsson
Väggarna i min mormors hus har fått vara utgångspunkten i sökandet efter att
lära känna en person som inte längre finns. I mina teckningar letar jag efter
tyngden som fanns i platsen som är borta.
Nu existerar de bara filtrerade genom mig.

CV (i urval)
Född 1992, från Urshult // Utbildning: Kandidatprogrammet, Umeå
konsthögskola, 2013–, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö,
2011–2013 // Utställningar: Kollektivet Äran, 2014

©Filippa Nilsson Kallhed

Filippa Nilsson Kallhed
Past, present
Dörrdraperier, trä, vajer
307x200x200 cm

Filippa Nilsson Kallhed
När Ariel har förvandlats till människa en andra gång, stiger hon upp ur
havet i en glittrig klänning. När solstrålarna träffar vattnets yta reflekteras de
uppåt, och träffar betongbron som de får att glittra. Begäret finns där. Det har
dröjt sig kvar. Minsta vinddrag får skulpturen att röra sig. Det blir en fördröjd
spegelbild av det som sker i rummet. Då är nu.

CV (i urval)
Född 1986 // Utbildning: Umeå Konsthögskola, kandidatprogrammet,
2012–2015, Idun Lovén, Stockholm, 2011–2012, Kronobergs konstskola,
S:t Sigfrids folkhögskola, 2009–2011 // Utställningar: Öppet hus, Umeå
Konsthögskola, 2014, Barken ljuder, Plan B, Växjö, 2013, Idun Lovén,
vårutställning, Stockholm, 2012, Metamorfos, Växjö konsthall, 2011 // Driver
Trailer Gallery, 2014– // Webbplatser: www.trailergallery.se,
https://filippanilssonkallhed.wordpress.com

©Kristoffer Palmgren

Kristoffer Palmgren
Mitt skinn är en regnbåge (detalj)
Trä, plexiglas, led-lampor, agarlösning, plastaskar med prover från hud
178x46x5 cm
2014

Kristoffer Palmgren
I detta verk har jag tagit prover på min hud för att kunna odla ut de varelser
som lever på min kropp. Från huvud till tå är jag täckt av mikroorganismer.
Jag är bara deras värd men de är Yggdrasil, bron mellan min verklighet och en
annan. Mina ögon är för trubbiga för att kunna se, hur länge jag än stirrar är
det bara hud.

CV (i urval)
Född 1986 // Utbildning: Umeå konsthögskola, kandidatprogrammet,
2011–2014, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, 2009–2011
// Utställningar: Survival Kit, Umeå, 2014, This means something. This is
important, kandidatutställning, Umeå konsthögskola, 2014, Barken ljuder,
Plan B, Växjö, 2013, Liljevalchs vårsalong, Stockholm, 2012, Metamorfos, Växjö
konsthall, 2011

©Jonna Pedevilla

Jonna Pedevilla
Flätan
Blandteknik, främst virkad av tunn tråd, vit sytråd och lera
2014

Jonna Pedevilla
Flätan handlar om min pappas sjukdomsprocess. Han blev sjuk för flera
år sedan och bestämde sig för att inte klippa sig förrän han är frisk. Jag får
alltid fläta hans hår när vi ses. Med åren har flätan blivit ganska lång och
symboliserar så mycket mer än bara en fläta.
Jag har tidigare tecknat mycket och har nu försökt överföra min teckningsstil
till skulptur. Jag tycker om detaljer och gillar att jobba detaljerat och är trött
på att så mycket i vårt samhälle ska gå så fort. Jag gillar när det får ta tid och
växa fram långsamt.

CV (i urval)
Född 1986 // Utbildning: Tv-film attributmakeri, Luleå tekniska universitet,
2008–2010, Konstnärlig anatomi och skulptur, Luleå tekniska universitet, 2009,
Domen konstskola, Göteborg, 2007–2008, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids
folkhögskola, Växjö, 2005–2007 // Anställning: Attributmakare/rekvisitör,
GöteborgsOperan, 2013– // Webbplats: www.jonnapedevilla.com

©André Talborn

André Talborn
Staket
Olja på duk
140x160 cm
2014

André Talborn
Den perfekta bilden är alltid den, som inte har blivit gjord än.
André Talborn blandar i sina målningar historiska referenser med element
som indikerar hastighet, rörelse samt gas/flytande/fast-form. Dessa fragment
transformeras och blandas på den platta ytan som duken utgör. Detta är
sedan platsen för ett parti schack mellan tanke, impuls och handling. Ett
parti som alltid slutar i remi.

CV (i urval)
Född 1987 // Utbildning: Masterprogrammet i fri konst, Umeå konsthögskola,
2013–2015, Erasmus, Academy of Fine Arts, Wien, Österrike, 2014, Idun Lovén,
Stockholm, 2009–2010, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola,
Växjö, 2007–2009 // Grupputställningar: Where We Came From, Künstlerhaus
Palais Thurn und Taxis, Bregenz, Österrike, 2014, TRÉ (FODDOF), The Living
Art Museum, Reykjavik, Island, 2013, Set Rise, Bachelor of Fine Art, Umeå
konsthögskola, 2013 // Stipendier: Balticdonationen – Stipendium för
internationella studier, 2014, Växjö kommuns kulturstipendium, 2012

©Sunniva Wejlemark

Sunniva Wejlemark
Vessel (detalj)
Järn
2014
Fotograf: Terje Östling

Sunniva Wejlemark
Jag har arbetat i växelverkan mellan teckning och skulptur. Med linjer, rum
mellan dessa och rymden de skapar. Repetitiva rörelser blir till uppåt- eller
nedåtgående kontinuerliga loopar, där luften är lika viktig som de linjer som
innesluter den.
Konsten är för mig som en kollision mellan inre och yttre värld. Mellan
material och abstrakta tankar, fysiska och mentala upplevelser.

CV (i urval)
Född 1987 // Utbildning: Kandidatexamen i fri konst, Konsthögskolan i Malmö,
2014, Konsthögskolan i Bergen, 2011–2013, Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids
folkhögskola, Växjö, 2009–2011 // Utställningar: Kandidatutställning, Galleri
KHM, 2014, Årsutställning, Konsthögskolan i Malmö, 2013, 2014, Vårsalongen,
Liljevalchs, Stockholm, 2012

Nybyggnation av Kronobergs konstskola på S:t Sigfrids folkhögskola
Överst: Bygget i december 2014
Underst: Bygglovsritning

Kronobergs konstskola
Kronobergs konstskola kommer i slutet av februari 2015 att flytta in i en
nybyggd skolbyggnad som är helt skräddarsydd för vår verksamhet. Vi
kommer att få tre stora ateljéer, gemensamt elevrum möblerat med bibliotek
och möjlighet till filmvisning och funktionella verkstäder för arbeten i
trä, gips, screen och keramik. Vi ser mycket fram emot denna nystart och
kommer att annonsera invigningsdatum då ni alla som är intresserade kan
komma och ta del av detta.
Kronobergs konstskola är en tvåårig utbildning som ger en god grund för att
söka vidare till högre konstnärlig utbildning, ca 75 % av våra elever som söker
kommer in på vald utbildning.
Åk 1 består av olika block där eleverna får fördjupade kunskaper både
teoretiskt och praktiskt inom det två- och tredimensionella skapandet samt
konsthistoria och livsfilosofi. Åk 2 består huvudsakligen av projekt som
eleverna själva formulerar i nära samarbete med handledare. Kurser i grafik
och video tillkommer.
Vår utbildning bygger på huvudlärare med lång pedagogisk och konstnärlig
erfarenhet som kontinuerligt och nära följer elevernas utveckling. Gästlärare
och föreläsare kommer in som komplement. Vid ansökan till konsthögskola
lägger vi stor vikt vid att vägleda eleverna med ansökan och arbetsprover.
Vi samtalar mycket om konst – vad den kan vara och hur den samtida
konsten kan se ut. Varje år åker vi på studieresa, företrädesvis till Berlin för
att se konst och inspireras av miljön. Vi åker också till Lousiana och andra
närliggande konsthallar. Och vi besöker Konstfackskolan och Kungliga
Konsthögskolan i Stockholm.
Vår undervisning är kostnadsfri, dvs. vi tar inte ut någon terminsavgift.
Att studera konst på en folkhögskola är för många en erfarenhet som man
har med sig och kommer ihåg som ”den bästa tiden i mitt liv.”
Mona-Lisa Eriksson och Börje Lindell
Huvudlärare på Kronobergs konstskola, S:t Sigfrids folkhögskola

Mer information: www.sigfrid.se, konst@sigfrid.se
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