
Gruppreseinfo: 
 
Vävmässan 2022, 22-24 september, Halmstad  

Med ett år kvar till Vävmässan presenterar nu Svenska Vävrådet ett 
smakprov av programmet. Besökarna på Vävmässan kan ta del av 
programpunkter såväl i Halmstad som runt om i regionen. 

Vävmässan äger rum 22-24 september 2022 och är den största i sitt slag i 
världen. Under de tre mässdagarna beräknas 8-10 000 människor besöka 
Halmstad Arena. 

Halmstad Arena är centrum för den stora Vävmässan. Här presenteras bland annat flera föredrag om den 
textila konsten, skapande, historiska textilier och textil forskning. Utöver det finns utställare på plats 
varav många med halländsk koppling. Tina Ignell, ordförande i Svenska Vävrådet, berättar: 

- Det som är speciellt med Vävmässan är att den lockar vävare och textilintresserade från hela 
världen. Inför Vävmässan 2022 lägger vi extra vikt vid att visa hur vävningen går till. I levande verkstäder 
kommer många olika typer av vävning att visas och det kommer finnas möjligheter att själv få prova på. 
Fullständiga program presenteras våren 2022. 

Andra aktiviteter i anslutning till Vävmässan: 

•         Mässbesökarna kan ta del av flera studiebesök i regionen, bland annat till den anrika 
textilverkstaden Märta Måås-Fjetterström i Båstad. 

•         Bonadsmuseet i Unnaryd hålls öppet och där kan besökarna även se traditionell stampning av 
vadmal. 

 

Fördelar för grupper: 

• En värd tar emot i bussen och berättar om eventet. 

• Gruppen slipper köa och släpps in vid en egen entré.  

• Antalet faktureras efter besöket.  
 
Öppettider              Entré 
Torsdag 22 sep kl 9-18              En dag: 180 kr 
Fredag 23 sep kl 9-18              Tre dagar: 450 kr 
Lördag 24 sep kl 9-17             Upp till 18 år: fri entré 
 
Boka gruppentré av mässkonsult PR & Media AB: 
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se  
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@prmedia.se  
 

Boka boende: https://www.destinationhalmstad.se/   
035-12 02 00 | info@tourist.halmstad.se   

 

Officiell affisch för Vävmässan, formgiven av Anna Kraitz.  
VÄV2022 arrangeras av Svenska Vävrådet i samarbete med PR & Media AB.   
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