
        Grimslövs Folkhögskola. KHD-konsthantverk/design. Bred 
       konstnärlig utbildning inom konsthantverk och 
formgivning. Färg/form, design, väv/textil, trä/metall, betong mm. Alla 
ämnen samverkar och bildar en helhet. Stor vikt läggs på den 
kreativa  processen, idéarbete, formgivning och hantverk. Högt tempo. 
Studieresor, praktik. Utbildningen är en mycket bra grund för högre studier.

www.grimslovs-folkhogskola.nu
alf.tjallskog.grimslov@folkbildning.net

         Glimpt startades av Mattias Rask och Tor Palm efter deras 
      studier på Malmstens förra året. De reser runt till olika 
länder och skapar produkter i mötet mellan design och hantverk, för att på 
så vis ladda sina produkter med en intressant historia och ett socialt ansvar.

www.glimpt.se
studio@glimpt.se

             UMA är ett företag med Svenskt och Vietnamesiskt delägande
       verksamt   inom design, produktutveckling och export. 
UMA äger och driver även 5 heminredningsbutiker i Vietnam och har kontor 
i Hanoi och Ho Chi Minh City. Genom att finnas på plats hos 
levarantörer och producenter i Ho Chi Minh City och Hanoi kan de på
ett effektivt sätt övervaka hela designprocessen från idé till färdig produkt.
Genom samarbeten med ett antal designers och designskolor i 
Europa får de kunskap om nya trender och inriktningar som är 
nödvändiga for att kunna skapa bra, moderna och komersiella produkter.
UMAs export riktar sig främst till mindre distributörer som vill kun-
na köpa ett helt sortiment kundpackat i containers, på ett ställe.

www.uma.vn 
august@uma.vn

Grimslövs Folkhögskola fick för några 
år sedan kontakt med UMA. De ville 
etablera ett samarbete där före 
detta Grimslövselever skulle få åka 
till Vietnam och arbeta hos UMA.
Mattias och Tor från Glimpt gick 
båda i samma klass på Grimslövs 
Folkhögskola och fortsatte sedan 
att studera tillsammans på Malm-
stens i Stockholm. Efter studierna i 
Stockholm reste de till Vietnam för 
att där arbeta vidare med sina am-
bitioner kring design och hantverk.
 Resultatet ser ni här i form av serien 
Superheroes. En serie loungemöbler 
tillverkade av väverskor i Ho Chi Minh , 
tack vare samarbetet mellan Grimslövs 
Folkhögskola, UMA och Glimpt. 

Petter Thö rne
www.petterthorne.se
info@petterthorne.se

www.uma.vn

Lisa Brunnegård
Lbrunnegard@gmail.com

Evelina Tufvesson
evelina.tufvesson@gmail.com

www.lisaochevelina.tumblr.com

www.glimpt.se
youtube.com/glimpt
facebook.com/glimpt

kontaktuppgifter

www.uma.vn
august@uma.vn

UTBILDNING & 
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Ett sammarbetsprojekt kring 
hantverk och design

mellan UMA i Vietnam 
och Grimslö vs folkhö gskola i Sverige
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