Ny skandinavisk textilmesse 11. - 12. maj 2019

SØSY går i land

Til alle der har vist interesse for SØSY - textilmessen på Oslo-båden!
Jeg syntes jo det var en fantastisk idé at lave en “nørdet” og spændende sejlende
tekstilmesse. Men desværre har ikke alle været lige begejstrede for tanken, og da nogle stande/virksomheder efter nærmere overvejelser alligevel har takket nej p.gr. af
båden, ser jeg mig nødsaget til at rykke messen. Desværre.
Derfor rykkes SØSY til den meget smukke Bøhmiske Hal på Sukkerfabrikken i Stege og tidspunktet rykkes til 11. - 12. MAJ 2019.
Men konceptet bliver det samme, - stande
med spændende virksomheder, workshops og foredrag. Det vil være muligt
at overnatte på Bed & Breakfast på Møn,
der vil blive lavet arrangementer på nogle
af restauranterne om aftenen - og meget
andet.
Jeg er ked af at måtte rykke messen, men
ønsker omvendt at få de mest spændende
udstillere fra ind- og udland til at deltage,
og har derfor taget denne beslutning.
Mange hilsner
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Om Sukkerfabrikken:
Fra 1884 til 1989 var Sukkerfabrikken i Stege Møn’s
største og vigtigste virksomhed. Et kæmpe stort
fabrikskompleks med hundreder af leverandører
og egnsdækkende infrastruktur til transport af roer,
saft og sukker. Sukkerfabrikken var det grundlæggende vilkår for tusinder af familiers daglige liv og
for lokalsamfundets sociale struktur i 100 år.
Efter lukningen i 1989 er en række tekniske anlæg
taget ned, men fabriksbygningerne står intakte.
Sukkerfabrikken i Stege er i dag et af Danmarks
fremmeste eksempler på industriel kulturarv. Bygningerne, med de markante siloer som arkitektonisk profil, danner nu ramme om kultur og erhverv,
bl.a. foregår der en lang række kulturelle arrangementer, som koncerter, udstillinger og konferencer,
primært her i den karakteristiske “Böhmiske Hal”.
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