
Slöjdföreningens skola, »Slöjdis«, Konstindustriskolan, 
Högskolan för Design och Konsthantverk – HDK… 
skolan har haft många namn under sin mer än 
150-åriga historia. 
Här kommer tre inbjudningar från oss, som vi hoppas 
ska intressera dig.3
inbjudningar från din gamla skola

Inbjudan till HDK alumni – ett nätverk inom design och konsthantverk
Känner du till att en alumniverksamhet, HDK Alumni, har startats på HDK? 
Ordet »alumn« betyder »före detta student«. Med detta utskick vill vi uppmana dig att registrera 
dig i vår alumnidatabas. Du som redan har anmält ditt intresse sedan tidigare: vi har ersatt 
vårt provisoriska kontaktregister med en nyutvecklad databas för hela Göteborgs universitet 
och ber dig därför att gå in igen och aktivera dina uppgifter i denna.

6 bra skäl till att anmäla dig i HDK:s alumnidatabas
När du registrerat dig kommer du att få:
1. Tillgång till ett stort nätverk av utbildade personer inom design och konsthantverk
2. Möjlighet att återknyta kontakten dina gamla klasskompisar 
3. Regelbunden information om vad som händer på HDK, genom vårt digitala nyhetsbrev. 
4. Inbjudan till föreläsningar och aktiviteter inom dina ämnesområden
5. Inbjudan till en årlig alumniträff
6. Personlig hjälp av HDK:s alumnikoordinator, om du vill knyta kontakt med personal och 
studenter på skolan för att t ex erbjuda studenter praktikplats  eller idéer kring examensarbeten. 

HDK ser också alumniverksamheten som en bra möjlighet för skolan att på ett mer organiserat 
sätt ta upp kontakten med dig. Dina erfarenheter är värdefull kunskap för oss. För våra 
studenter är alumnerna också viktiga: genom att komma tillbaka till skolan och berätta om 
sin väg ut i yrkeslivet kan alumner förmedla viktig kunskap både om yrkesroller och bransch. 
Alumner kan också spela en viktig roll som mentorer. 

Så blir du en del av nätverket
Gå in på HDK:s hemsida: www.hdk.gu.se/alumni och registrera dig!
Om det passar dig bättre kan du, istället för att gå in på hemsidan, 
fylla i dina kontaktuppgifter i den bifogade foldern från Göteborgs universitet och skicka in.

Har du frågor? 
Kontakta Alexander Pankow, som arbetar med HDK Alumni: alumni@hdk.gu.se



Inbjudan till HDK:s examensutställningar
Med våren kommer HDK:s examensutställningar. Kommer du ihåg känslan 
när du själv stod på utställningen med ditt examensarbete? Är du 
nyfi ken på att upptäcka och knyta kontakt med kommande talanger 
inom ditt yrkesområde? HDK bjuder in dig till årets tre examensutställningar:

HDK:s examensutställning »Både och« VIP-visning 15/5 kl 11–14
på Röhsska museet. Vi bjuder på enklare tilltugg.
Anmäl dig senast 7/5 till: vip@hdk.gu.se. 
OBS! Spara denna inbjudan som entrébiljett.
Inspireras av examensarbeten i design och tillämpad konst på 
avancerad nivå. Utställningen pågår 19/5–3/6
Fr.o.m. 2/5 fi nns mer information och bilder på www.hdk.gu.se 

»Hemma hos HDK« Vernissage 15/5 i Göteborg och 24/5 i Stockholm
Vernissage 15/5 kl 17 i en lägenhet på Viktor Rydbergsgatan 1A i 
Göteborg eller om det passar dig bättre: 24/5 kl 17 i Stockholm. 
En skön och trivsam utställning av designstudenter på grundnivå, 
där du kan uppleva studenternas examensarbeten i en hemmiljö. 
Utställningarna pågår 15–17/5 i Göteborg och 24–26/5 i Stockholm.
Fr.o.m. 23/4 fi nns mer information och bilder om denna utställning på 
www.hemmahoshdk.se 

Examensutställning i konsthantverk Vernissage 9/6 kl 13
på Galleri Konstepidemin, Göteborg. 
HDK:s konsthantverksstudenter visar sina examensarbeten på grundnivå 
inom inriktningarna konsthantverk smycke-, textil- och keramikkonst.
Utställningen pågår 9–20/6.
Fr.o.m. 26/5 fi nns mer information och bilder om denna utställning på 
www.hdk.gu.se 

Inbjudan till årsmöte 28 april 
En fristående förening för HDK:s alumner har också bildats. 
Föreningen och HDK Alumni har nära kontakt med varandra. 
Den 28 april kl 17 har föreningen årsmöte på HDK och vill nu 
bjuda in dig!
För mer information om föreningen och anmälan till årsmötet, 
kontakta föreningens ordförande: dennis.b.karlsson@gmail.com

 
Vi ser fram emot att höra av dig!
HDK har en historia som sträcker sig över 159 år, så vi har ett stort 
potentiellt nätverk inom områdena design och konsthantverk. 
HDK:s alumniverksamhet har precis börjat – vi ser att den kan ge 
både skolan, våra studenter och dig som alumn många viktiga 
och spännande möjligheter att utvecklas i framtiden!

Vänlig  hälsning

Lars Engman
Högskolerektor
Högskolan för Design och Konsthantverk
april 2007
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