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Måndag 7/10
Utställning på LUX, Kerstin Öhlin Lejonklou
Utställning med silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou 
“Fotografier från 60-tal till idag – ett livslångt skapan-
de”. Pågår under hela veckan, öppen under Café Norra 
Stations öppettider. Vernissage den 28 september.
Plats: LUX. Norra Station, Hamngatan 11
Tid: 28 sept – 19 okt

Tisdag 8/10
Modeloppis – shoppa eller laga
Modeloppis med kläder, smycken och accessoarer till-
sammans med butiken Fashion and Skrädderi på Ver-
ket 9-11 oktober.
Plats: Verket Östersund
Tid: 10.00-18.00

Utställning om normkreativ design
Kom på vernissage den 8 oktober och se utställningen 
om normkreativ design. Utställningen pågår 7-25 ok-
tober.
Plats: Design Centrum, Prästgatan 9
Tid: 12.00

Onsdag 9/10
Modeloppis – shoppa eller laga
Modeloppis med kläder, smycken och accessoarer till-
sammans med butiken Fashion and Skrädderi på 
Verket 9-11 oktober.
Plats: Verket Östersund
Tid: 10.00-18.00

Per Holknekt Tänder eld på Östersund
Entreprenören Per Holknekt, grundaren bakom Odd 
Molly, kickar igång veckan med en föreläsning
Plats: Clarion Grand Östersund
Tid: 18.30-21.00

Torsdag 10/10
Lunchföreläsning med Per Holknekt
Marknadsföreningen arrangerar en lunchföresläsning 
med Per Holknekt. Fri lunch och föreläsning för våra 
medlemmar! 750 kr exkl.moms för icke medlemmar där 
det ingår medlemskap i Marknadsföreningen året ut. 
Obs. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Laga dina kläder hos Hej Främling
Välkommen in till Hej Främling på Tingshuset och laga 
dina kläder.
Plats: Tingshuset
Tid: 17.00-19.00

Sustainable Fashion Talk x Woolpower 
+ Jämtkraft
Om utmaningarna med att tillverka kläder i Sverige, 
vilken begränsning det innebär samt varför Wool-
power ser denna begränsning som något enormt 
positivt. I samarbete med Jämtkraft.
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 17.00-17.30

Sy din klänning
Denna kurs vänder sig till dig som vill sy en klän-
ning eller kjol som passar just dig. Kanske har du 
redan ett eget mönster du vill använda. Vi har några 
mönster du kan rita av.
Plats: Designcentrum
Tid: 18.30-21.00

Sustainable Night + Diös
18.30 Ante Åkerströms röredrag: Mitt liv som ”RE-
user”. Ante Åkerström pratar om återanvändning 
och hans syn på RE-using samt om hur produkter 
inom konfektion laddas med bestående värden 
kopplade till hållbarhet.
19.15 Sanna Bodéns föredrag: Om hållbara val för 
framtida inköp. Visst är det en djungel att förstå sig 
på vad som är mer eller mindre hållbart i köpet av 
ett klädesplagg? Genom att använda dig av liknan-
de beslutsmetoder som en designer använder sig 
av under designprocessen, kan du få ökad förståel-
se och ett redskap för att göra mer hållbara val inför 
framtida inköp. Föredraget kommer ta upp linjära 
och cirkulära flöden, hur de påverkas genom ma-
terialval och kemikalier samt hur du kan använda 
din konsumentmakt till förändring. Ta gärna med er 
nyfikna frågor!
Plats: Norra Station
Tid: 18.30-20.30

Fredag 11/10
Sustainable Fashion Talk x Houdini + Jämtkraft
En frukostföreläsning och inspiration om hur Hou-
dini blivit 100% hållbara! I samarbete med Jämt-
kraft. Hotellfrukost kan köpas på plats både före 
och efter, föreläsningen är gratis och öppen för alla.
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 08.00-08.30

Modeloppis – shoppa eller laga
Modeloppis med kläder, smycken och accessoarer 
tillsammans med butiken Fashion and Skrädderi på 
Verket 9-11 oktober.
Plats: Verket Östersund
Tid: 10.00-18.00

Pop-Up Store i Urban på torget
Besök Stitch N Stones, Free Spirit Shaking Soul & 
Karün under två dagar i Urban på torget.
Plats: Urban
Tid: 11.00-20.00
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Sustainable Fashion AW x Pop-Up Stores
AW med DJ och Pop-Up stores från Houdini, 
SQRTN, Eivy, Brukat Second Hand, CU Jewellery, 
Lilla Larsson, Josefin Liljeqvist, Stitch N Stones och 
många fler!
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 16.00-20.00

Reparationscafé + Utställningar i sviterna!
Vad händer när tre hållbara designers får ett hotell-
rum var som de får helt fria händer med?! 
Jamtlanta Kultur kastar ut hotellsängen och tar med 
sig symaskinen för att skapa en reparationscafé och 
second hand. Vår lyxsvit blir ett garveri där designer 
Josefin Liljeqvist främjar djurrättigheter med läder-
skor för 28 000 kronor. Och Houdini visar att kon-
sumenten faktiskt klarar sig på ett enda reseplagg, 
helt gjord på återvunna och naturliga material. 
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, våning 2
Tid: 16.00-20.00

Verdura Scaletti
En Italiensk festkväll du sent kommer att glömma! 
Fylld med god gastronomi, musik, konst & film. Två 
operasångare, pop-sångerska/DJ, organist samt 
två kockar, står alla för underhållningen. Sång från 
balkongen på innergården!
Plats: Café Norra Station, Hamngatan 11
Tid: 17.00 – sent

Lördag 12/10
Sustainable Fashion Talk x Johanna Nilsson 
+ SMICE
Frukostföreläsning med inspirerande Johanna Nils-
son om Slow Fashion och konsumentens roll inom 
hållbart mode. Hotellfrukost finns att köpa innan, 
föreläsningen är gratis!
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
SMICE.
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 10.00-11.00

Pop-Up Store i Urban på torget
Besök Stitch N Stones, Free Spirit Shaking Soul & 
Karün under två dagar i Urban på torget.
Plats: Urban
Tid: 11.00-17.00

Sustainable Fashion Loppis x Brunch
En loppis fylld av designer- och märkesfynd. Besö-
kare till loppisen får också 10% rabatt på brunchen.
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 12.00-14.00

Reparationscafé + Utställningar i sviterna!
Vad händer när tre hållbara designers får ett hotell-
rum var som de får helt fria händer med?! 
Jamtlanta Kultur kastar ut hotellsängen och tar med 
sig symaskinen för att skapa en reparationscafé och 
second hand. Vår lyxsvit blir ett garveri där designer 
Josefin Liljeqvist främjar djurrättigheter med läder-
skor för 28 000 kronor. Och Houdini visar att kon-

sumenten faktiskt klarar sig på ett enda reseplagg, 
helt gjord på återvunna och naturliga material. 
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, våning 2
Tid: 11.00-19.00

Catwalk med kläder från hela världens alla hörn 
+ Verket
Traditionella kläder är ett mode som inte föränd-
ras över tid, men som ser helt olika ut från land till 
land. Verket och Fashion skrädderi tillsammans med 
GOAW (Global Organisation of African Women) vi-
sar en sprakande mångfald av stil och färg.
Plats: Norra Station, Hamngatan 11
Tid: 14.00

Erik Wennergren x Wine House Session
Kitchen & Table Östersund och Erik Wennergren 
bjuder in er till Wine House Sessions i samband med 
Vinmässan och Sustainable Fashion Week!
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 18.00-22.30

This Is Not A Fashion Show! + Verket
Modevisningen ”This Is Not A Fashion Show” med 
Stylisten Alexandra Lundberg tar upp det förlegade 
trendsystemet, som varit den centrala drivkraften 
inom modeindustrin under flera decennier.
Plats: Norra Station Café
Tid: 18.00-19.00

Designer Sessions
SMICE och Studieförbundet Vuxenskolan välkom-
nar dig till Designer Sessions!
Årets second hand profil Johanna Nilsson tillsam-
mans med designers och inspiratörer Josefin Lilje-
qvist, Sqrtn Company och Stitch N Stones om vart 
hållbart mode är på väg i Sverige!
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 19.00-20.30

Söndag 13/10
Sustainable Fashion x Closet swap
Förnya din garderob på det mest hållbara sättet, ge-
nom en bytes garderob. Besökare till Closet swap 
får också 10% rabatt på hotellets brunch.
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund
Tid: 12.00-14.00

Reparationscafé + Utställningar i sviterna!
Vad händer när tre hållbara designers får ett hotell-
rum var som de får helt fria händer med?! Jamtlanta 
Kultur kastar ut hotellsängen och tar med sig syma-
skinen för att skapa en reparationscafé och second 
hand. Vår lyxsvit blir ett garveri där designer Josefin 
Liljeqvist främjar djurrättigheter med läderskor för 
28 000 kronor. Och Houdini visar att konsumenten 
faktiskt klarar sig på ett enda reseplagg, helt gjord 
på återvunna och naturliga material. 
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, våning 2
Tid: 11.00-15.00
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