
PROGRAM (där ej annat anges, fri entré) 

Du som släktforskar........
Vi har iordningställt en forskarplats i museets bibliotek med 

informationsmaterial och litteratur kring släktforskning, 
tips på bra länkar etc. 

Du kan boka plats vid vår dator med olika sökbara 
databaser och program.

Välkommen att boka tid genom att kontakta
Bohusläns museum eller Bohusläns Föreningsarkiv 

på tel 0522-65 65 00 eller 0522-370 11.

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM

  Måndag  10–16
  Tisdag–torsdag  10–20
  Fredag–söndag 10–16 
  Påskhelgen: 
  Skärtorsdag  10-16 
  Långfredag  Stängt
  Påskafton, Påskdagen, Annandag Påsk 10-16
      

Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19

Lunch – lättare kvällsrätter – café med hembakt
Fullständiga rättigheter  

Mat från Bohuslän med råvaror från lokala producenter.
Vi använder gärna alternativodlade råvaror. 

Kaffet du dricker är KRAV-märkt, så även rapsoljan och 
mjölet vi bakar av m.m.  

Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16. 
 Helgöppettider som Bohusläns museum.

Certifierade i Västsvensk Mersmak. 
www.kajkant.se

Museibutiken 

Det är vår i butiken! Presentartiklar och litteratur. 
Pärlemorägg, korgar, linprodukter och ljuvliga tvålar. 
 
Det tillfälligt hästrelaterade sortimentet utökas vecka 
för vecka inför utställningen Häst - säg mej vem du är!
som öppnar i maj.
   . 
Välkommen till oss!
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BOHUSLÄNS MUSEUM           www.bohuslansmuseum.se 
Museigatan 1, Box 403    Telefon 0522-65 65 00 Telefax 0522-65 65 05 www.facebook.com/bohuslansmuseum 
451 19 Uddevalla            e-post: bohuslansmuseum@vgregion.se 

2 april onsdag  
18.00 Vad ska man göra med dessa huliganer?
 Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding,  
 berättar om vad den så kallade huliganutredningen  
 innebär i ett demokratiskt perspektiv. 
 Fri entré för medlemmar i Uddevalla Humanistiska 
 förbund, övriga 50:-. Entré betalas vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

MARIA FRIBERG 
 - 6 april

Maria Friberg är en av Sveriges mest etablerade 
foto- och videokonstnärer. Hon har sedan mitten av 
1990-talet framför allt arbetat med att undersöka 
frågeställningar kring manlig identitet, genus och 
makt. I sina arbeten, som i regel planeras i detalj, 
skapar Maria Friberg iscensättningar där de del-
tagande agerar. Ofta figurerar kostymklädda män i 
tilllspetsade situationer som osäkrar mansrollen. 
Hon blev känd för en större publik med verket Almost 
there (2000), där kostymklädda unga män flyter 
nästan viktlösa i vatten. Kostymen, som kan ses 
som symbol för västerländsk manlig dominans och 
karriär, står i kontrast till vattnet som snarare skapar 
en känsla av sårbarhet och utsatthet hos dem.

19.00 Dinky Town

3 april torsdag
18.00 Vernissage av elevutställningen Gott & Blandat

18.00 Om akvarellmåleri
 Konstnär Jürgen Asp föreläser om akvarellmåleri och 
 det finns möjlighet att prova på hur man går tillväga.
 Samarrangemang med Uddevalla Konstförening.

19.00 Trolldraget. Kvällskonsert med Trollhättans 
 dragspelsklubb Trolldraget.
 

15 april tisdag  
10-15.30 Seniormässa
 Årets mässa erbjuder utställare från kommunen   
 och andra myndigheter, föreningar, studieförbund
 poch företag med fokus på den seniora målgruppen. 
 Det finns prova-på aktiviteter, information och 
 produktvisning. I Spisrummet blir det fika och 
 möjlighet att vila benen. I Hörsalen kan man 
 lyssna på föredrag, se mannekänguppvis-  
 ningar och bli inspirerad till ett aktivt liv.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

LYSSNINGSSTATION FÖR 
FOLKMUSIK
En ny möjlighet att lyssna 
på folkmusik finns numera i 
museets basutställning
UTGÅNGSPUNKTEN. 
Vid en dator kan du söka 
bland över 20 000 visor 
och låtar från hela Västra 
Götaland.  
Samarrangemang med spelmans-
förbunden i Bohuslän, Dalsland 
och Västergötland samt med 
Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i 
Göteborg.

ALL ABOARD
- 27 april

Måste jag vara stor och stark 
för att segla? Hur får jag upp 
någon som fallit överbord? 
Varför är det så besvärligt att 
torka sjöblöta kläder? Det är 
några av de frågor som 300 
kvinnor ställt i ett projekt kring 
att utveckla fritidsbåten, så 
att den bättre ska passa både 
kvinnor och män - i alla åldrar.

Resultatet är idébåten All Aboard, med många spän-
nande lösningar, tänkta att inspirera 
tillverkare i båtbranschen. 
Samarrangemang med Svenskt Marintekniskt Forum.

SAMTIDEN OCH SAMLINGEN - 
AKADEMIN VALAND GÄSTAR 
JOHNSONHALLEN
- 13 april 
Konststuderande som går andra året på linjen för 
fri konst vid Akademin Valand i Göteborg, arbetar i 
dialog med Johnsonsamlingen.

5 april lördag 
11-15 Klädbytardag 
 Klädbyte och byte av småprylar. Ta med max 5 fräscha  
 plagg eller prylar för byte mot nya.
 Syhörna för hjälp med ändring av plagg.
 Information om Naturskyddsföreningen och Fair Trade.
 Samarrangemang med Omställning Uddevalla, 
 Uddevalla Naturskyddsförening, Studiefrämjandet, 
 ABF Fyrbodal och Studieförbundet Vuxenskolan.

Lilla Bandet består av två till tre spelglada personer från 
Färgelanda och Stigen. Underhållningen är baserad på 
mycket spelglädje, humor och socialt engagemang. 
Kom, lyssna och sjung. Sånghäften delas ut.
Bandets sångerska är Ulrika Claesson Hon började 
sjunga i vuxen ålder och gillar all typ av musik. Johan 
Pettersen som spelar keyboard är egentligen blåsmusiker 
och spelar i Uddevalla Stadsmusikkår. Bandets nestor 
Jan-Åke Andersson debuterade redan på 60-talet och 
var en del av bandet Bengt-Åkes. Han spelar gitarr och 
sjunger.

12 april lördag
12.30 Lunchkonsert med 
 Göteborgs Dragspelsgille

Minneskonsert för Bengt Söderberg,
vibrafonist från Uddevalla, 1935-2012. Swingbandet och 
en rad gäster i en konsert med Benny Goodman-
inspirerad musik och jamsession. En och annan historia 
lär slinka igenom. Bildvisning, skivförsäljning. 
Entré 100:-, biljetter i museets reception,
tel 0522-65 65 01.

18.00 Konsert med Sivikans Spelmanslag

UTSTÄLLNINGAR

SAMLARENS BLICK - KONST UR 
SAMTIDA SAMLINGAR
26 april - 8 juni

GOTT & BLANDAT 
4 - 13 april

Nu är det dags för årets elevutställning: bildtreorna på 
Akademi Sinclair har sin traditionella examens-
utställning på Bohusläns museum.
Medverkar gör Amanda Edvardsson, Patrick Blidberg, 
Johanna Bovellan, Elin Dahlöf, Louise Gilensparr Pihl, 
Miriam Grantz, Elin Karlsson, Lolo Lin, Mimmi 
Magnusson Colin, Mikael Ogemark, Emma 
Pettersson, Saga Samuelsdotter, Hanna Solberg, 
Agnes Holmgren. I år är det 18:e gången som 
examensutställningen arrangeras på Bohusläns 
museum.

I utställningen 
Samlarens blick finns en 
möjlighet att stifta 
bekantskap med många 
av våra mest uppmärk-
sammade samtida 
konstnärer. 
I utställningen presen-
teras ett 60-tal verk 
av ungefär ett 40-tal 
konstnärer.
 
Bild: The artist´s luncheon, 
1997. Annica Karlsson Rixon

Tonvikten ligger på det senaste decenniets måleri 
och fotografi och presenterar samtida konstnärer, 
såväl äldre etablerade som ur den yngre genera-
tionen, med verk av bland annat Annica Karlsson 
Rixon, Tomas Lundgren, Andreas Eriksson, 
Lotta Hannertz, Peter Johansson och 
Ann Eringstam. 

Poeter och artister på 
estraden. Oförstärkt i 
en trivsam miljö. 
Artist: A.M.E.
Samarrangemang 
med Theodesign och 
Kultur och fritid 
Uddevalla kommun.

1 april tisdag
13.00 Maria Friberg
 Visning av utställningen.

17.00 Broderiträff 
 Fortsättning på höstens introduktion av svartsticks-
 tekniken. Tag med syskrin, vitt tyg och svarta garner. 
 Vi hälsar nybörjare hjärtligt välkomna.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet.

19.00 Ensam över Atlanten

Efter visningen svarar Sebastian på frågor och visar 
några extrabilder. Entré 80:-, under 25 år 40:-, bokning 
på tel 0522-65 65 01.
Som reporter för SVT har Sebastian även gjort andra 
äventyrliga saker som att klättra upp till 7000 m på 
Mount Everest och ha svenskt rekord i fridykning efter 
ett dyk ner till 88 meter på ett andetag.

Filmvisning och föreläsning 
med Sebastian Näslund. En 
timslång dokumentär som 
handlar om hur Sebastian 
seglade ensam över Atlanten i 
en hemmabyggd båt, Arrandir. 
Filmen visades i SVT 2004 och 
hade då 1 miljon tittare.
Numera bor Sebastian Näslund 
i Uddevalla och båten Arrandir 
finns på Bokenäset.

Kom och titta på våra små påskkycklingar och se 
hur de växer från dag till dag. De föddes den 1 april 
och finns hos oss under drygt två veckor. 
Efter påsk flyttar de ut på landet.

Levande påskkycklingar
3 - 21 april

12.30 Allsångskonsert med Lilla Bandet

13.30 Dansinstallation i Konsthallen

6 april söndag
12.30 Skräddarsydda låtar

Kom och gå som du vill 
när Kulturskolans nutida 
danskompani utforskar 
Maria Fribergs bilder 
genom dansen.
Under ledning av 
Ina Dokmo.

Denna dansperformance
pågår under två timmar.

 13.30 Dansinstallation i Konsthallen
 Se lördag 13.30!

Konsert till minne av 
Uddevallas riksspelman 
Bill Hansson 
(1934-2004) 
med 
Uddevalla 
Spelmanslag.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 

 Gloria Regi: Sebastián Lelio, 110 min, 
 Chile/Spanien 2013 
 Gloria är en levnadsglad medelklasskvinna runt 60, 
 bosatt i huvudstaden Santiago i Chile och skild sedan  
 tio år. Hon arbetar på kontor, gläds åt sina två vuxna 
 barn och barnbarn. Hon älskar att dansa, längtar efter att  
 träffa en ny partner och vill ha sex. På en singelklubb  
 träffar hon en man som väcker hennes livsandar och ger  
 förhoppningar. Entrékort säljs vid dörren. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.
 Info: info@filmis.nu eller www.filmis.nu
 Filmen Philomena som annonserats tidigare visas   
 istället lördag 26 april 17.00

8 april tisdag
19.00 Härlig är Norden
 Journalisten och tidigare Nordenkorrespondenten för  
 Sveriges Radio, Bengt Lindroth, kritiserar i sin senaste  
 bok ”Härlig är Norden - en reporters uppenbarelser” de  
 som tycker att uttrycket Norden är mossigt och förlegat.
 Samarrangemang med Föreningen Norden, ABF och  
 Uddevalla Humanistiska förbund.

10 april torsdag
17.00 Idol - så som vi vill, jag är här nu
 Teater för barn 7-13 år. Ca 60 min föreställning. 

Kan man vara känd för att vara känd? Får man äta hur  
mycket glass man vill när man blir känd? 
Med humoristiskt tilltal, musikaliskt berättande och  
grymt medryckande livemusik speglas frågor kring 
identitet, genus, känslor och relationer. 
Entré 30:-, biljetter från 1 april på Bohusläns museum, 
tel 0522-65 65 99.
Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla
kommun.

18.00 Dragspelsensemblen Harmoni bjuder
 på kvällskonsert.

13 april söndag
12.30 Lunchkonsert med Ranrike Spelmän 

14.00 Vi minns Bengt Söderberg
 Konsert med swingsextetten och gäster.

Teckning: Lennart Karlsson

13-15    Kom och måla påskbrev tillsammans 
 med museipedagog 
 Elisabeth Corsander. 
 För barn från 5 år, drop-in.

14 april måndag
12.30 Kurt Wiklander - pianokonsert. Kända och mindre
 kända klassiska mästerverk samt stora pianoarrange-
 mang av kända melodier.

22 april tisdag
18.00 ADHD, Asperger och OCD
 Tim Holmberg lever med diagnoserna ADHD,   
 Asperger och OCD (tvångssyndrom). Tim fick   
 sin ADHD-diagnos som 10-åring, men omgivningen 
 saknade kunskap och kunde inte ge rätt stöd.   
 Han har haft en tuff uppväxt med bråk, internat-  
 skola och behandlingshem. Här berättar Tim om   
 vägen mot ett lugnare liv, om egna strategier för   
 att minska problem, om bemötande och om att hitta  
 en plats i arbetslivet. Entré 50:-, biljetter i museets   
 reception, tel 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med 
 Studieförbundet Vuxenskolan.          

23 april onsdag
18.00 Berättarafton
 Vi tittar på gamla Uddevallabilder och minns.
 Samarrangemang med Uddevalla hembygdsförening.

24 april torsdag
18.00 Pojken med Davidsstjärnan
 På Förintelsens dag den 27 januari gästades
 Bohusläns museum av Michael Ben-Menachem,
 psykolog och författare. Han berättade om sin   
 uppväxt i Ungern under andra världskriget och   
 mötet med nazismen och dess judehat.
 Nu när hans bok Pojken med Davidsstjärnan är klar 
 kommer Michael tillbaka till oss för att presentera den. 
 Bokförsäljning och signering. 

25 april fredag
14-16 SPF Bohusdistriktet inbjuder till
 politisk debatt i regionala frågor
 De politiska partierna presenterar sin ståndpunkt i 
 regionala frågor som sjukvård och kollektivtrafik m m.  
 Ämnen som berör områdets pensionärer.
 Samarrangemang med SPF, Sveriges Pensionärs-
 förbund. 

26 april lördag
14.00 Vernissage: Samlarens blick - konst ur  
 samtida samlingar
17.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Philomena
 Regi: Stephen Frears, 98 min, Storbritannien/USA 2013
 Philomena är kvinnan som blev med barn som tonåing
 och därför uppfostrades i ett strängt nunnekloster på  
 Irland och tvingades adoptera bort sitt barn. 50 år senare  
 träffar en journalist den nu pensionerade sjuksköterskan  
 Philomena och vill hjälpa henne att finna sonen. 
 Drama med komediinslag. Entrékort säljs vid dörren. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.
 Info: info@filmis.nu eller www.filmis.nu

17.00 West of Eden

Kritikerrosade Göteborgsbandet West of Eden har 
kallats ” the Best of Contemporary Folk” av Irish Music 
Magazine. Nu släpps den nya skivan ”Songs From 
Twisting River”. 
Entré 200:-, biljetter i museets reception,
tel 0522-65 65 01.

27 april söndag
13.00 Västra Låtverkstan - 2014

28 april måndag
12.30 Kurt Wiklander - pianokonsert. Kända och mindre
 kända klassiska mästerverk samt stora pianoarrange-
 mang av kända melodier.

29 april tisdag
19.00 Dinky Town. Poeter och artister på estraden.   
 Oförstärkt i en trivsam miljö. 
 Kvällens artist: Jens Lekman, support: Momend.
 Samarrangemang med Theodesign och Kultur och  
 fritid Uddevalla kommun.

Kom och lyssna 
på regionens unga 
folkmusikstjärnor! 
Ungdomar från 
hela regionen spe-
lar låtar och visor 
till dans, doftande 
hav, skog, sik och 
spårvagn

18.00 Eva Bartholdsson & Greger Siljebo
 Sparvar, måsar och människor. Sånger om det  
 sköra, det enkla och det omöjliga. Entré 100:-,   
 biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 01.   
 Samarrangemang med Studieförbundet 
 Vuxenskolan.

Visningar för personer med demens-
diagnos tillsammans med anhöriga och 
följeslagare. 
Måndag 28 april och måndag 5 maj kl 14.00. 
OBS! Endast förbokningar. Anmäl till museipedagog 
Elisabeth Corsander, tel 0522-65 65 31 eller per mail 
elisabeth.corsander@vgregion.se Kostnad 70:-/person.

14.00 Lyckorna Jazzsextett
Ebba Askeljung
Anna Magnusson
Hjalmar Dahlquist
Carl David Österberg
Linnea Lidberg 
Olimpia Olsson
Samarrangemang med 
Kultur och fritid 
Uddevalla kommun

11.00 Påskkycklingar. Barn- och familjeaktivitet.  
& En liten pratstund kring våra kycklingar. 
14.00 Varför äter vi så många ägg på påsk?
 Hur länge ruvar en höna sin ägg?
 Varför kan hönan inte flyga?
 När blev hönan ett husdjur?

19.00 Astrid Lindgrens älskade visor
 Västerskolans musikklass årskurs 4 framför 
 Astrid Lindgrens älskade visor, under ledning av 
 Elisabeth Brattberg

SLUTSÅLT! 
Ring för information om 
eventuella återbud.

Maria Friberg duration 2, 2013

Fri e
ntré!
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