
PROGRAM 
16 - 22 AUG 2020

10 VÄGGAR - Case Maclaim;  Blackstad skola,  Mantra;  Överums bruk,  Curtis Hylton;  Åbyskolans aula Gamleby,  

TelmoMiel;  Gamleby sporthall,  Artez;  MT Maskinservice Gamleby,  Smug; Tjustvägen Edsbruk,  Jussi TwoSeven;  Silon Helgenäs, 

Curtis Hylton/Smug; Varvsvägen Loftahammar. Tio av världens främsta street artkonstnärer kommer för att skapa tio muralmåln-

ingar i jätteformat på fem orter i norra kommundelen!  Tim Timmey, Sverige kommer att göra en vägg vid E22 i höjd med Gamleby.

Kom gärna förbi och se hur konstverken blir till. Vänligen håll avstånd till vägg och andra åskådare.

24 KABELSKÅP - De lokala konstnärerna  Mattias Karlsson, Jan Wiberg, Annelie Blomberg,  Lillemor Bokström,  Kerstin Åhlin, 

Benny Ekman, Niklas Wrångberg och Maria Nilsson målar kabelskåp utspridda i norra kommundelen. Karta med kabelskåpen mar-

kerade finner du på @bankstreetart (Instagram och Facebook), vastervik.com och vastervik.se i god tid innan festivalen rullar igång.

MARKMÅLNINGAR - Den svenska gatukonstnären Ollio återvänder för att denna gång göra tre markmålningar vid bygde-

gården i Loftahammar, Odensvi skola och Ukna skola.

GÅNGTUNNLAR  - Tim Timmey, som svarade för två muralmålningar i fjol, kommer denna gång att pryda de två gångtunnlar-

na vid Erneberg i Gamleby med sin konst. 

POP UP ART - Den omisskännliga Pappas Pärlor är tillbaka för att spontant skapa och placera ut sina platsspecifika konstverk på 

platser runt om i den norra kommundelen. 

LIVE PÅ BANKEN  - Måndag 17 augusti kl. 15 kommer Tim Timmey att måla live inne på Tjustbygdens Sparbanks kontor i 

Gamleby Centrum. Samma sak på tisdag och onsdag, beroende på hur lång tid det tar.

FLAGGOR - I fjol målades 20 flaggor av förskolor och fritidsgårdar runt om i kommunen.  I år har vi fått tillskott med ytterligare några och vi 

flaggar naturligtvis med allihop i utvalda flaggstänger under BANK!, så håll utkik.

GAMLEBY KULTURHUS  - Ta aktivt del av gatukonst och placera sedan ut ditt verk på en spännande plats, eller nöjd dig med att se på! 

Storgatan 1A Gamleby. Öppet kl. 15-19 den 16-22 augusti.

UNG KONST - Ungdomar på Gamleby och Överums fritidsgårdar har skapat fritt och ställer ut på respektive “gård”, 18-21 augusti kl. 13-15.

ARTWALK - Helgenäs IF och Byalag fyller stigen mellan badplatsen och silon i Helgenäs med spännanden gerillakonst. 

KYRKLOPPET GOES STREET ART - Återigen är det idrottsföreningen och byalaget i Helgenäs som drar sitt strå till street artstacken, denna 

gång i form av att Kyrkloppet fått en twist där skogen inte är sig riktig lik ... Välj mellan 12 km , 7.5 km och barnloppet på 700 m. Information och 

anmälan på helgenasbyalag.com

DANS - Västerviks dansförening, DSVK, bjuder på ett färgstarkt dansnummer innehållande flera olika konstformer med fokus på dans.

STREETSTICKNING - Fjolårets favorit Västerviks stickcafé dekorerar i år Gamleby centrum med sitt fantastiska hantverk.

NYSKAPAT/ÅTERVUNNET  - Föreningen Hand i Hand ställer ut sina alster i butikens stora skyltfönstren på Järnvägsgatan 2 i Gamleby.

BANK!KONTOR  - Under festivalen kommer Åby Herrgård i  Gamleby att fungera som BANK! kontor där du kan hitta kartor och information. 

Bemannat  k 14-16 den 16 - 22 augusti. 

OBS! Programet är preliminärt. Saker kan falla bort och komma till. Vi ber er därför att scanna QR-koden här nedan till vänster och hålla koll 

på @bankstreetart (Instagram och Facebook), vastervik.com och vastervik.se. Där hittar du även en karta med adresser till samtliga väggar, 

markmålningar och kabelskåp.

ARRANGÖR

 I SAMARBETE MED

LEIFS VERKTYG/JOTUN GUSTAFSSONS MASKINUTHYRNING MT MASKINSERVICE
JUHLINS FÄRG CLASSIC BOWL GAMLEBY FARMARTJÄNST I TJUST  

GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA TJUST FASTIGHETER CNH INDUSTRIAL  EDECTA
RESTAURANG SJÖKROGEN LINNÉAS KONDITORI VÄSTERVIK FRAMÅT HIGHLIGHTS LINAS 

SKAFFERI HELGENÄS STÄLLPLATS OCH CAMPING BLACKSTAD SKOLA
STURES BAGERI LOFTAHAMMARS BYGDEGÅRD ODENSVI SKOLA BYFIKET I GAMLEBY 

GAMLEBY INTRESSEFÖRENING LOFTA CAFFÈ O KULTUR KUSTCAMP GAMLEBY KONST & 
FIKA EDSBRUK ODENSVI LANTHANDEL HELGENÄS IF/BYALAG GAMLEBY FRITIDSGÅRD TIN-

DERED LANTKÖK STORSJÖ IF LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERVIK ÖVERUMS FRITIDSGÅRD 

MED STÖD AV


