MEXIKO - I MAYAFOLKETS SPÅR
De spännande mötenas resa;
människor, konsthantverk och natur.
24 juli – 4 augusti 2015
18 – 28 februari 2016

MEXIKO

Chiapas

”Mexiko – I mayafolkets spår” är en resa till södra delen av Mexiko, till delstaten Chiapas. Här får du
möta människorna som lever i ett av världens rikaste områden med tanke på kultur och natur.
Konsthantverket är rikt och varje by är känd för just sin konsthantverksart; broderi, vävning, keramik
eller växtfärgning. Vi besöker en mängd olika platser och människor på det vackra höglandet.
Ann-Marie som är tolk och guide under den här resan, har levt i och arbetat med Mexiko i mer än 30
år. Hennes mexikovana är viktig när vi tillsammans går genom de färgsprakande marknaderna, de
trånga gatorna och de små fina konsthantverksbutikerna i San Cristobal de las Casas. Du får råd och
tips hela tiden. Och efter den första intensiva tiden i konsthantverkets tecken avslutar vi resan vid
Stilla Havets vackra strand.

Dag 1
Ankomst från Mexico City till Tuxtla Gutiérrez internationella flygplats på kvällen.
Upphämtning på flygplatsen och transport till hotellet i centrum av staden.

Vi bor i Tuxtla Gutiérrez som är delstaten Chiapas huvudstad. Stadens centrum är byggd i kolonial stil
och från hotellet kan du lätt ta dig till Marimbaparken, regeringsbyggnaderna och katedralen. I
centrum finns en mängd bra restauranger som serverar lokala rätter.

’Patio interior’ - Innergård

Dag 2 – Tuxtla Gutiérrez
Frukost på hotellet. Du får smaka på en mängd olika rätter från Chiapas. Vad sägs om stekta bananer
och färsk papaya – eller en taco med carnitas, ’pulled pork’.
Presentation av programmet. Ann-Marie hälsar er välkomna och berättar mer i detalj om hur
programmet blir under resan. Den första dagen blir lugn med tillfälle till återhämtning efter den
långa resan.
Mitt på dagen går vi tillsammans till kommunhuset, El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
där vi hälsas välkomna av stadens kommunföreträdare. Kommunen deltar i förberedelserna av vårt
besök med målet att delstatens konsthantverkare, ofta kvinnor i ursprungsbefolkningen Maya, ska
stå i fokus.
På eftermiddagen äter vi middag på restaurang “Las Pichanchas” som serverar mat och dryck från
Chiapas och anordnar dansuppträdanden.
Kvällsbesök i Marimbaparken med levande musik och chans till dans. Hit går invånarna i Tuxtla
Gutiérrez och dansar till musiken som spelas av olika grupper i parkens ’Kiosk’ – varje kväll.

Dans på Las Pichanchas

Dag 3
Frukost på hotellet och utcheckning.
Efter frukost åker vi till San Cristobal de las Casas, en av Mexikos Magiska städer. På vägen stannar vi
i den lilla staden Chiapa de Corzo, ca 40 minuters väg från Tuxtla Gutiérrez. Vi besöker Skolan för
Konst, Konsthantverk och Traditioner och får prova på lackarbete. Vi får också möjligheten att lära
oss om traditionellt broderi, speciellt från Chiapa de Corzo.

El Cañón del Sumidero

Efter att ha besökt konsthantverkarna är det dags för utflykt på el Cañón del Sumidero, en båttur på
floden Grijalva som mynnar ut på en av världens riktigt stora dammar. Fåglar, krokodiler och
hissnande vyer är en del av upplevelsen. Därefter äter vi lunch på restaurangen “El Campanario” i
Chiapa de Corzo.

Sen eftermiddag: Vi reser vidare till San Cristobal de las Casas, en resa som tar ungefär en och en halv
timma. I denna spännande stad på Chiapas högland bor vi på Hotell – Museum Na Bolom.
Museet ’Na Bolom’ har sitt namn på mayaspråket tzotzil och det betyder ’Jaguarens boning’. Här
hade en gång den danske arkeologen Frans Blom sitt hem tillsammans med sin hustru Gertrude Duby
Blom, antropolog och fotograf. De verkade för att bevara och dokumentera mayafolkets kultur och
liv, Lacandondjungeln och den allt mer hotade miljön. Rummen är inredda i mayastil med hantverk
som representerar Chiapas – var by har sitt rum. Na Bolom anses vara stadens absolut vackraste
hotell – även om det egentligen är ett museum med övernattningsmöjligheter. Under sin livstid tog
Frans och Gertrude Blom emot många inbjudna vetenskapsmän och celebriteter så som Frida Kahlo
och Diego Rivera i sin bostad. Huset byggdes därför med många sovrum. Hotellet är idag också ett
museum med en stor samling dokument och fotografier som bildar ett viktigt arkiv för studenter och
forskare.

Na Bolom – Jaguarens boning

Middag tillsammans på kvällen.

Dag 4
Frukost på hotell Na Bolom
Utflykt till samhället Navenchauc utanför San Cristobal de las Casas. Vi gör ett studiebesök hos
gruppen María Auxiliadora som arbetar med textilkonst och får samtidigt se Chiapas vackra landskap.
Vid middagstid reser vi tillbaka till San Cristobal de las Casas och äter lunch tillsammans på en av
stadens många restauranger.
Vi fortsätter dagen med en guidning i stadens centrum. Ett besök på konsthantverksmuseet är alltid
spännande och vi kan även gå in i de många affärerna med konsthantverk av alla de slag. Förutom all
textil erbjuds silver och bärnsten i vackra former, fantasifulla träfigurer och keramikföremål. I butiken
Sna Jolobil – det stora kooperativet för hantverkare i Chiapas och deras försäljningscentrum – får vi
en överblick av hela Chiapas olika hantverksuttryck. Den ligger precis intill katedralen Santo Domingo
som vi också besöker.
Ann-Marie är guide, tolkar och ger råd om kvalitet och pris på det ni kanske vill handla.

Middag tillsammans på kvällen i centrum av stan.

Dag 5

Frukost på Na Bolom
Besök och workshop under förmiddagen hos textilgruppen i den lilla byn Zinacantán. Här arbetar en
grupp hantverkare med midjevävar. Vi får tillfälle till att delta i arbetet och se hur den lokala
befolkningen organiserar sig för att öka möjligheterna till försäljning av produkterna samtidigt som
de bevarar de traditionella arbetssätten, färgerna och mönstren.
Efter besöket åker vi tillbaka till San Cristobal de las Casas för lunch.
Taller Los Leñateros är en ateljé för utbyte av kunskap och för återuppbyggnad av mayakulturen
genom hantverksmässig och ekologisk tillverkning av böcker. Allt färgas av växter. Vi gör efter
lunchen ett besök i deras lokaler där korgar av blomblad, barkblandningar och barr till
färgframställning står radade utmed väggarna. På innergården blandas fibrer och soltorkas
pappersark.

San Juan Chamula

Dag 6

Frukost på hotell Na Bolom
Efter frukost åker vi idag till samhället San Andrés Larraínzar för att delta i en workshop med lokala
hantverkare och experter på midjevävning. I Larraínzar kommer hantverkarna att visa oss hur de
traditionella mayamönstren fortfarande används och lärs ut från generation till generation.
Vi åker tillbaka till San Cristobal de las Casas för lunch och fri eftermiddag och kväll. Önskas guidning
till någon av de historiska byggnaderna i centrum, finns den möjligheten – annars kanske ni som
deltagare vill ägna tiden åt att ströva i Na Boloms trädgård, dricka kaffe vid något av stans alla kaféer,
eller enbart få en stund till reflexion.
Gemensam middag, eller var och en för sig, på Na Bolom eller på närliggande restaurang.

Hos Rosa i San Andrés Larraínzar

Dag 7
Frukost på Na Bolom
Den sista utflykten för veckan: besök i Amatenango del Valle som är ett mycket litet samhälle men
med stor produktion av keramik. Ateljén ”La Media Luna” (Halvmånen’) tar emot oss och visar hur
keramiken framställs på traditionellt sätt. Vi får också delta i de olika processerna. I Amatenango del
Valle kommer vi att få en unik upplevelse av konsthantverkets betydelse i mayasamhället av idag.
Tillbaka i San Cristobal äter vi lunch och vilar kanske en stund innan det är dags för ett sista
restaurangbesök i centrum för alla som vill.

Workshop i Amatenango del Valle, höns och jaguarer

Dag 8

Frukost Na Bolom och utcheckning från hotellet.
Resa till Stilla Havet, till Chiapas kust. Resan beräknas ta ungefär tre timmar och sedan når vi den
tropiska havsmiljön med höga palmer, stilla laguner och hängmattor på stranden.
Vi bor på hotell vid havet under två nätter och får njuta av god mat, sol och bad.
Lunch på hotellet

Eftermiddag med sol och bad och sedan gemensam middag.
Dag 9
Mera sol och bad, eller varför inte en tur i båt ut på lagunen för att titta på spännande djur så som
krokodiler, kolibris, eller färgstarka fjärilar?
Lunch på hotellet och därefter kanske en siesta!
Sol och bad förstås.
Middag tillsammans på kvällen.

Dag 10
Frukost på hotellet och därefter mer sol och bad
Lunch tillsammans och därefter utcheckning från hotellet. Vi reser tillbaka till vårt hotellet i Tuxtla
Gutiérrez på eftermiddagen där vi övernattar – den sista natten i Chiapas.
Middag på stan, eller på hotellet, under kvällen för de som önskar.

Dag 11
Frukost på hotellet och sedan utcheckning. Gemensamt åker vi till flygplatsen i Tuxtla Gutiérrez.
Tillbakaresa till Mexico City
Flyg Tuxtla Gutiérrez – Mexico City, ca 1 timma.
På kvällen: flyg tillbaka till Sverige

KOSTNADER
Kostnad för vistelsen från och med ankomsten till Tuxtla Gutiérrez till och med avresa från Tuxtla Gutiérrez:

I dubbelrum: 16900 SEK
Kostnaden täcker därmed
Hotell, 11 nätter
Frukost och lunch alla dagar, 1 middag
Fyra ’pröva-på-besök’ i vävning, färgning, broderi och keramik hos lokala hantverkare
Två ’studiebesök’
Guidning på svenska och tolkning
Transporter i Chiapas
Informationsmöte före resan
Tillkommer: flyg fr. Göteborg eller Stockholm – Tuxtla Gutiérrez, ytterligare måltider än de som
nämnts, dricks, ev. enkelrumstillägg.

Restider
24/7 – 4/8 2015
18 – 28 februari 2016

Kontakt
Bosse eller Gloria på Tel: 0300 30840, eller
Ann-Marie på centromexico1@gmail.com
Läs om Ekomujeres – México, Suecia på www.ekomujeres.com
Denna resa är unik och kan erbjudas enbart tack vare Ann-Maries 30-åriga verksamhet i Mexiko!

