
Cafégalleriet i Våla finns i Ängelsberg / 
Västmanland närmare bestämt i Västervåla. tanken är att 
Cafégalleriet ska vara en mötesplats för människor och olika 
konstarter som t.ex  glas, måleri, skulptur, textil mm. Här 
finns också plats för musik, poesi eller ett litet skådespel.  
Upplevelsen förstärks i kaffedoften och nygräddat bröd. 
I vår filosofiska hörna öppnas nya fönster mot en ljus framtid 
bl.a. genom den store danske författaren och konstnären 
Martinus som lyfter existentialismen från tvivel till klarhet.  
I poesihörnan kommer vi att bjuda in våra gäster att själva 
läsa sina favoritdikter.

Cafègalleriet i Våla har en enkel, genuin och rogivande miljö och ägnar sig utmärkt för 
gruppmöten, endagskonferenser, representation mm.  Vi har plats för ett 50 tal personer.

Kontaktuppgifter: Cafégalleriet i Våla, Ängelsbergsvägen 98, 73790 Ängelsberg.
tel. 0223 33067    Mobil: 0701 700 463
email: naturmed@glocalnet.net
hemsida: cafegalleriet.se   (öppnas inom kort).

(Cafégalleriet i Våla ligger alldeles intill landsvägen 3 km söder om Ängelsberg i Västervåla.)
Öppettider: lördagar och söndagar fram till midsommar 11:00-17:00
Midsommarhelgen stängt.
efter midsommar dagligen mellan kl. 11:00-17:00. stängt måndagar stängt.
från helgen kl. 13:00-14:00 augusti har vi helgöppet till och med 2 oktober.
grupper kan även boka andra tider.

Cafègalleriet i Våla invigdes den 7 maj 2011 av författaren och filmregissören Marianne Ahrne som satte upp 
utställningen ”Det sista ryttarfolkets rike” av Sanjaa, en internationellt hyllad konstnär. Hans konst skildrar 
nomadlivet i Mongoliet.  Mariannes egna foton kompletterar hans konstverk på ett enastående sätt. 
Utställningen finns kvar över sommaren.

Lördagen den 2 juli är det vernissage för en mycket uppskattad svensk konstnärinna, Eva-Lena Martinsson 
från Åsa som arbetar i glas och måleri. Hon är internationellt känd för sin varma och humoristiska glädje i de 
konstnärliga verk som lämnar hennes hand. 
Känd från sina leveranser till den Kinesiska regeringen och sitt skapande  för bl.a. skrufs och KostaBoda 
glasbruk. Utställningen blir kvar över sommaren.

Vi bakar allting själva. Så ekologiskt vi bara kan. Bröd såväl som kakor och bullar.  Du kan välja mellan 
matiga smörgåsar, pajer och bakverk. Vi erbjuder också något gott till vegetarianer samt till personer som vill 
ha laktos och glutenfritt.

Varmt välkommen, Thor Gjörvad.

Från helgen den 13-14 augusti har vi helgöppet till och med 2 oktober.

Grupper kan även boka andra tider.
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