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OM MUSEET
Tradition och nyskapande i hjärtat av textilsverige

Textil- och modeindustrin är en motor för hela samhället. Innovativ och framtidsinriktad  
skapar den produkter som sprids över hela världen. Branschens hjärta är sedan länge Borås  
och Sjuhäradsbygden. Här görs nya textiltekniska innovationer dagligen. Dessutom finns här 
designkontor, mode online-baserade företag, postorderföretag och textilimportörer.  
Det är därför ingen slump att det i Borås har skapats ett nordiskt textil-och modecentrum,  
Textile Fashion Center, med Textilmuseet som en självklar del. 

8 SKÄL ...
…. att komma till Textilmuséet i Borås 
•   Utställningen Shapes of Fashion – Nordic Artwear
     Kan man gå klädd i en skulptur? Denna utställning utforskar gränslandet mellan mode-  
     design och konst. Här visas ett femtiotal unika verk av tolv nordiska modeskapare som   
     på olika sätt tänjer på gränserna för vad ett plagg kan uttrycka.
•   DIY (Do-It-Yourself) – en hel avdelning där man kan designa egna kläder och en  
     provningsgarderob som är fylld med kläder och accessoarer från hela 1900-talet.  
     Vilken stil klär du bäst i?
•   Textil Kraft – utställning om textilindustrin, här & nu, där & då
•   Mysig miljö
•   Textilchock! – textil i alla dess former
•   Provningsgarderob med vintagekläder
•   Supertrevlig personal
•   Granne med restaurang The Company
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SAMLING
Vi samlas i Hotel Gothia Towers foajé. Utanför på gatan väntar en blå buss som tar 
oss till textilstaden Borås. 
Bussen avgår 10:30

KAFFE 
Väl framme får vi en kopp kaffe/te med dopp.  

 GUIDAD VISNING PÅ TEXTILMUSÉET BORÅS
Vår guide tar oss runt på muséet med dess utställningar och aktiviteter av olika slag. 
Efter visningen får vi gå runt på egen hand.  
Mer info kan du läsa på www.textilmuseet.se

LUNCH 
I anslutning till Textilmuseet ligger The Company; restaurang, bar, kafé och mötes-
plats i Textile Fashion Center. Här möter du områdets kreativa krafter, boråsare och 
stadens gäster över en måltid, ett glas eller en fika.  Här intar vi vår något sena lunch.
(Meddela vid anmälan om det är något särskilt du inte kan äta).

 SLUT PÅ EN TREVLIG DAG…
Här avslutas vår dag tillsammans. Den blå bussen tar oss tillbaka till hotellet i Göte-
borg, vilket tar ca 1 timme. 
Vi ses förhoppningsvis ikväll! 

10:15 

11:30

12:00

14:00

Ca 15:00

Pris per person (exkl. moms): MRF-medlem 800 kr. Ej medlem 950 kr.
ANMÄLAN SENAST TORSDAG 15 DECEMBER 2016
www.mrf-bokning.se 
Antalet platser är begränsat. Anmälan ska vara bekräftad av MRF för att vara giltig.  

Vid frågor kontakta
Christine Öiangen, 08-701 63 27 eller kiki@mrf.se
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