Rättvis- design och hantverksmarknad anordnas på Arbetets museum lördag 27 november
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Julmarknaden tillbaka på Arbetets
museum – i ny skepnad
Dubbelt så många utställare och mera hantverk och design. Men också ett
fortsatt stort hjärta för en bättre värld. När Arbetets museum åter ordnar
julmarknad är det med en blandning av nytt och gammalt.
Sedan början på 2000-talet har Arbetets museum anordnat Rättvis
Julmarknad. Under devisen ”köp klappar som gör gott på flera sätt” har icke
vinstdrivande organisationer sålt varor till norrköpingsborna. Under 2020
blev det tyvärr ingen julmarknad alls på grund av pandemin. Men nu är den
tillbaka – i delvis ny skepnad. Rättvis design- och hantverksmarknad kommer
fortsatt vara öppen för ideella föreningar men också samla småskaliga

designers, konstnärer och hantverkare, från såväl Östergötland som andra
delar av landet.
– Vi ser det här som en nytändning för marknaden där vi får in mer småskaligt
konsthantverk och design. Samtidigt vill vi behålla alla de organisationer som
kämpar för en bättre värld och som är marknadens hjärta, säger Mårten
Mellberg, programansvarig Arbetets museum.
Målet är att mer än fördubbla antalet försäljare till julmarknaden som äger
rum lördag den första advent, 27 november kl 10–16.
– Vi hoppas på att minst få in ett femtiotal utställare, så det blir ju en rejäl
ökning mot tidigare år. Det blir en bred blandning med utställare som gör allt
från almanackor och smycken av glas till amplar i makramé och återbruksdesign.
En upplevelse där besökarna kan köpa helt unika julklappar. säger Frida Enebro,
projektledare och initiativtagare till den nya marknaden.
Mer information
Frida Enebro, projektledare
frida@enebro.se, 0733-858 858
Mårten Mellberg, Programansvarig Arbetets museum
marten.mellberg@arbetetsmuseum.se, 0732-373660

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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