
22 juli - 18 augusti
Öppet 11-16 

Fri entré

Utställning med tema  
salasilver och dess historia.

 » Utställningar och föreläsningar om silver
 » Modern och historisk silverkonst
 » Kyrksilver, temaguideningar och berättelser
 » Konstutställningar med tema silver
 » Silverhantverk och workshops

Detta händer samtidigt i Sala 

SALA SILVERGRUVA

V. 31-33 Direktörsbostaden 
Temaveckor med föreläsningar, kurser  
och utställningar i korpus och kallsmide, 
silversmycken, samt filigran.

5/8 Direktörsbostaden
Vernissage Korpusutställning

Silvergruvans vänner  
15/8 kl. 18.30 Direktörsbostaden
Liv och död vid Sala Silvergruva   
med ett arkeologiskt perspektiv.  
Föredrag av arkeolog Camilla Ekblom.

27/8 kl. 18.30 Direktörsbostaden
Gruvarbetarens vardag nere i Silvergruvan. 
Föredrag av Niklas Ulfvebrand.

TÄLJSTENEN 

Augusti Täljstenens café
Marie Falestål ställer ut sina tavlor  
i cafét under augusti månad.

29/8 kl 11-16 Täljstenens verkstad
Krikolinas Silverkurs med silvertråd och 
silverlera. Designa ditt eget silversmycke.  
Boka din plats på krickolina@outlook.com.
Alla från 7-100 år kan delta.

Världens djupaste silversmycke
Var med och skapa världens djupaste 
silversmycke. Silversmycket ska nå från 
marknivå ner till Silvergruvans djupaste 
schakt. Smycket ska vara klart år 2024 då  
Sala stad firar 400 årsjubileum. 

ÅNGBAGERIET 

Under augusti ställer Avlidna Salakonstnärers 
sällskap ut tavlor och bilder med motiv från 
silverbrytningen och dess miljöer i gruvans 
omgivningar. 

SALA NORRBY MÖKLINTA PASTORAT 

4/8 kl. 13-15 Öppen kyrka i Norrby kyrka
En unik möjlighet att komma nära och lära om 
kyrkans skatter av ädel metall och de av kött 
och blod. Fika och samvaro.
 
12/8 kl. 18 Sala sockenkyrka 
Rik på silver skänkte guld. Musikgudstjänst 
med berättelsen om Lars Ingvalsson som 
blev rik på silvergruvan och skänkte guld till 
Sockenkyrkan.
 
19/8 kl. 11 Möklinta kyrka
Silvermässa vid klockstapeln. Upplev 
lokalhistoria och legender där silver och 
malm varit viktigt i Möklinta. En gudstjänst 
för alla sinnen.
 
26/8 kl. 13 Kristina kyrka 
Ett föredrag om stormaktstiden som byggde 
kyrkan och silvret som fyllde den. Den som 
vill är välkommen att först delta i högmässan 
kl. 11 och förstärkt kyrkkaffe.
 

Silverbiennal

www.destinationsala.se

Läs mer på www.destinationsala.se
Facebook: destinationsala

Projektledare: christina.watkinson@sala.se



Årets tema på Silverbiennalen är salasilver. 
Utställningen består av olika silverföremål där 
namnet på silversmeden och årtal är angivet.  
I den mån vi fått tag på information berättar  
vi även historien runt föremålet. 

Under Silverbiennalen tar ni även del av  
spännande seminarier, föreläsningar och  
arrangemang om silverkonst och silver-
hantverk. Silverbiennalen omfattar  
ut-ställningar av såväl modern som  
historisk silverkonst.

SALA SILVER OCH DESS HISTORIA
UTSTÄLLNING I BLÅ SALEN  I KULTURKVARTERET TÄLJSTENEN SALA

22 juli – 18 augusti 
Öppet 11-16 

Fri entré

Under 400 år var Sala Sveriges mest 
betydelsefulla producent av silver med 
sin absoluta storhetstid under 1500 och 
1600-talen. Under Silverbiennalen plockar 
vi fram gömda silverskatter och berättar 
om dess historia och om hantverket bakom 
de vackra föremålen.

Solgården i Täljstenen pryds av skulptören 
Gunnel Liljefors Hogers skapelse ”Silver från 
djupet av mitt hjärta”.

Salas stolthet ”Silverstaven - SPIRAN” får 
sin hedersplats på Silverbiennalen. Den 
finns vanligtvis inte till allmän beskådan 
Silverstaven var värdighetstecknet för 
Bergmästaren vid Sala Silvergruva.

Invigning 22 juli 
kl. 13.00

Välkomsttal av 
Anders Wigelsbo, 

kommunalråd. 


