
PROGRAM (där ej annat anges, fri entré) 

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM
  
  Måndag  10–16
  Tisdag–torsdag  10–20
  Fredag–söndag 10–16 

  Häst - säg mej vem du är stänger kl 18.00 tis - tor,
   i övrigt samma öppettider som museet. 
 
   Fri entré till museets basutställningar. 

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

Café med hembakt; våfflor, bullar, smörgåsar m.m.
 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. 
 

www.kajkant.se

Museibutiken 
Ni har väl inte missat att vi har Bohus Stickning 
i butiken igen?! 
Som sticksatser finns Green Wood,  Skogsmörkret 
grön eller svart, Stora Spetskragen, Blå skimmer, 
Blå Blomman, Nya Azalean och Gallret blå. 
 
I mitten av november dukar vi fram vintern och julen i 
klassiskt varma färger med accenter av metallic. 
 
Vi hjälper gärna till med presentinslagning och 
idéer till gåvor. 
 . 
Välkommen till oss!

 

 
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 

UTSTÄLLNINGAR

HÄST - SÄG MEJ VEM DU ÄR! 
- 9 november OBS! Sista veckan! 

Det är Hästens år, inte bara enligt den kinesiska 
kalendern - utan också på Bohusläns museum.   
Tillsammans med konstnärer, fotografer, filmare med 
flera har Bohusläns museum skapat en upplevelse-
utställning om hästen. Häst - säg mej vem du är vill 
öppna våra ögon och låta oss upptäcka ett djur med 
spännande egenskaper, personlighet och karaktär.  
Entrékort 80:-, vilket ger dig obegränsat antal besök i 
utställningen under resten av utställningsperioden och 
tillträde till våra guidade visningar. 
Entrékort löses i museets reception. Under 25 år fri entré. 

Utställningen är öppen mån 10-16, tis-tor 10-18, fre-sön 10-16.

HJÄRTA SPEL - 
en hyllning till spelkulturen
- 2 november

I utställningen visas spelkonst som lockar och utma-
nar såväl spelare som en traditionell konst-
publik. Här hittar du målningar, illustrationer, 
interaktiva konstspel, hantverk och installationer 
som alla har en koppling till dataspelens värld.
Hjärta spel är producerad av Datamuseet IT-ceum 
i Linköping.

Utställningen HJÄRTA SPEL 
är en hyllning till spelkulturen – 
här presenteras konst av både 
svenska och internationella 
konstnärer, i olika material och 
tekniker, som alla har det 
gemensamt att de har en 
koppling till dataspelens värld

1 november lördag
13.00 Reinodagen 2014
 En glittrande cirkusföreställning i höstmörkret till minnet 
 av cirkusartisten ”Reino” Karl Otto Andersson.
 I samband med föreställningen delas årets Reino-
 stipendium ut till en lovande cirkusartist.
 Samarrangemang med Reinos Vänner, Uddevalla   
 kommun, Cirkusexpressen, deVal, Ernst & Young och  
 tidningen Bohusläningen. 

2 november söndag
14.00 Världsmusik - Sousou & Maher Cissokho
 Den skånsk-senegalesiska succéduon är ett av 
 Sveriges mest uppmärksammade världsmusikband.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Den stora skönheten
 En 65-årig man lever ljuva livet i dagens mondäna
 Rom. Han är stilig, världsvan och allas vän. I unga  
 år skrev han en uppmärksammad roman, någon mer  
 bok blev det inte. Sedan dess har han delat sin tid 
 mellan vilda partyn och sofistikerade kulturevenemang.  
 Sakta börjar han känna att den som bara jagar den 
 stora skönheten, riskerar att finna den stora tristessen.  
 Regissören Sorrentino är arvtagare till Fellini och visar  
 det Italien, där livet låtsas vara ständig fest. Den minst  
 sagt brokiga filmen vann Oscar 2014 som bästa 
 utländska film.
 Italien/Frankrike 2013, 2 tim 22 min, från 15 år. 
 Regi: Paolo Sorrentino.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Vuxenskolan.

5 november onsdag
18.00 Hur  kan vi demokratisera FN?
 Föreläsning med Petter Ölmunger. Petter är präst i 
 Ödsmål och engagerad i FN-rörelsen och olika nätverk  
 som vill verka för en demokratisering av FN, t ex genom  
 ett FN-parlament, ett forum för diskussioner om globala  
 frågor. 
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

6 november torsdag
18.30 Pär Sörman - viskonsert  

19.00 Dinky Town 
 Artister och poeter på estraden.   
 Oförstärkt i en trivsam miljö.
 Kvällens artist: Cajsa Siik & Simon Norrsveden
 Samarrangemang med Theodesign, Studiefrämjandet  
 och Kultur och fritid Uddevalla kommun.

17 - 21 november
Koll på KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Utställningen 10 kvinnor med KOL visas i museets entré.

18 november tisdag 13-16
Blodtrycks- och spirometrimätning.

Samarrangemang med Lokalföreningen HjärtLung Uddevalla.

13.00 Häst - säg mej vem du är!
 Följ med på en visning av utställningen 
 under ledning av naturpedagog 
 Jan Uddén. Avgift: Entrékort 80:-,
 under 25 år fri entré.

9 november söndag
11.00 Of Horses and men
 Vi visar den isländska dramafilmen
 från 2013 i regi av Benedikt Erlingsson. 
 Filmen utspelar sig på den isländska landsbygden och  
 berättar ett antal historier om människans förhållande till  
 hästar. Entré 80:-, under 25 år 40:-, biljetter i   
 museets reception, tel 0522-65 65 01.

I KRIGENS SPÅR 
1 oktober - 31 december

Militärt ur museets 
samlingar. 

En liten utställning i 
avdelning
Utgångspunkten.

3 november måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända 
 melodier.  

13.00 Om hästen i kulturhistorien
 Museipedagog Elisabeth Corsander 
 visar utställningen Häst - säg mej vem 
 du är!  Avbift: entrékort  80:-, 
 under 25 år fri entré. 

13 november torsdag Psykiatrins dag
 Tema: Neuropsykiatri och brukarinflytande! 
 Arrangörer är Attention Uddevalla, IFS Fyrbodal, 
 Föreningen Vänkraft, Uddevalla kommun i samverkan 
 med Bohusläns museum och NSPHiG (Nationell 
 Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg).

16.30  Att bli lyssnad på! Om brukarinflytande. 
 Föreläsning med NSPHiG (Nationell Samverkan   
 för Psykisk Hälsa i Göteborg).
 Ingen avgift eller föranmälan! Alla välkomna!

19.00 Att följa sin dröm om att hålla på med 
 musik
 Ricardo Viega - bokare och festivalarrangör, berättar.
 Samarrangemang med Musikföreningen Adrian, 
 KulturUngdom och Sensus.

15 november lördag
10-14 Föräldramässa
 Mässan riktar sig till både vuxna och barn. Utställare
 är kommunala verksamheter, föreningar, organisa-
 tioner och andra grupper i Uddevalla som på olika sätt  
 arbetar för att inspirera och ge tips och stöd i föräldra- 
 rollen. För barnen finns aktiviteter såsom pyssel, 
 sångsamling, teater (se nedan) m.m.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun. 

11 & 13 Kiki och Bozo - 
 teaterföreställning för barn från 5 år och vuxna.

18 november tisdag
18.00 Genom att hjälpa andra, hjälper man sig
 själv! Håkan Lindén berättar om sitt liv i miss-  
 bruksvärlden med kriminalitet och fängelse som 
 konsekvens. Entré 50:-, biljetter i museets reception, 
 tel 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

19 november onsdag
18.30 Suranjana Indien Brew - Indien i Sverige 

31 okt fredag 19.00 & 1 nov lördag 18.00
12 dec fredag 19.00 & 13 dec lördag 18.00

Resan fortsätter! Upplev 60-talet under en helkväll. 

Jukebox 
Överraskningar, gästartister, 
tävlingar.

Jan-Erik Ekegren - keyboard, 
Peter Knaif - trummor, 
Åke Andersson - bas, 
Lennart Bertilsson - gitarr, sång.
Entré 200:-, under 25 år 100:-. 
Biljetter bokas i museets reception, 
tel 0522-65 65 01.
Samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

NOVEMBER 2014

MIDVINTERFEST 
22 november 2014 - 6 januari 2015

Bohusläns museums årliga försäljningsutställning 
för slöjd och konsthantverk. Slöjdare från 
Bohuslän, Dalsland och Västergötland deltar. 
Utställningen vill visa ett brett utbud av hållbar, 
lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk och visa 
kvalitén och personligheten i det handgjorda. I år 
kommer Midvinterfest att prunka av trädgård och 
allt som hör trädgården till. 
Samarrangemang med Slöjd i Väst. 
Utställningen invigs lördag 22 november kl 12.00 
av mat- och trädgårdsinspiratören 
Hannu Sarenström.

SAMTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR 

SLUTSÅLDA - JUKEBOX 

ÅTERKOMMER I VÅR!
Både Sousou och Maher växte upp i musikerfamiljer 
och det var intresset för det västafrikanska strängin-
strumentet kora som förde dem samman. Deras musik 
tar avstamp i trubadurkulturen som koran är del av 
och en viktig riktlinje för den är att musikarvet bevaras 
genom att det ständigt hittar nya vägar.
I Sousou & Mahers tolkning innebär det att magnifikt 
koraspel och själfull sång kombineras med en rytmisk 
energi och influenser från bland annat reggae, 
mbalax, folk, soul och blues. Fri entré. 
Gästpel från 

4 november tisdag
17.00 Broderiträff 
 Vi broderar handledsvärmare i ylle. Tag med syskrin,  
 skissblock, färgpennor, ylletyg och lämpliga garner. 
 Alla intresserade hälsas välkomna. Vill du veta mer?  
 Kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69 eller per 
 epost barbrohurtig@gmail.com
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet.

Sång och berättelser till gitarr, 
concertina och   
munspel om Dan Andersson, 
Evert Taube, Nils Ferlin  
m.fl. 
Entré 80:-, biljetter i museets 
reception,  tel 0522-65 65 01.
Samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxenskolan.
 Bild: Ketil Fjeld

8 november lördag 
11-16 Arkivens Dag ”Orostider”
 Föreläsningar och släktforskningsmässa

11.00 Att lära historia i arkiven - 
Christian Persson, historiker.
11.50 Stad i kris. Uddevallavar-
vets nedläggning. Uddevalla 
varvs- och industrihistoriska 
förening.
12.45 Att växa upp i gränstrakt-
er under Andra världskriget. 
Roland Olsson, Gränsbygdens 
släktforskare.
13.30-14 Visning av arkiv och bibliotek.
(Begränsat deltagarantal, gratisbiljetter delas ut i 
museets reception).
14-16 Släktforskningsmässa.
Föreningar informerar om sin verksamhet och ger tips 
och råd kring släktforskning. Försäljning av böcker, CD 
etc. Deltar gör DIS Väst, Tjörns släktforskare, Inlands 
släktforskarförening, Sällskapet Strömstierna, Gränsbyg-
dens släktforskare och Strömstad släktforskare.

Samarrangemang med

14.00 Hästmannen - sista striden
 Vi visar filmen som är en fri fortsättning 
 på den hyllade och publikt framgångsrika
 ”Hästmannen” från 2006. Om  bonden 
 Stig-Anders Svensson från Råskog och hans hårda 
 kamp mot  myndigheterna för att få behålla sina hästar. 
 Regi: Tell Aulin, Peter Gerdehag. 102 min.
 Entré 80:-, under 25 år 40:-. 
 Biljetter i museets reception tel 0522-65 65 01.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Tålamodets sten  
 Enligt afghansk tradition lyssnar Tålamodets sten till  
 människors bekännelser, för att till slut brista och därmed  
 befria den biktande från sina plågor. På en bädd någon- 
 stans i Afghanistan ligger en man orörlig med en slang i
 strupen och en kula i nacken. Han blir den vårdande 
 hustruns sten. Hon fyller tystnaden med allt fri-
 språkigare reflektioner över deras liv. Ur detta kam- 
 marspel växer bilder av ett intoleransens samhälle styrt  
 av män och mullor. Filmen bekräftar de mörka bilderna  
 av Afghanistan. Det är inte det välbekanta mörkret utan  
 formen, som gör Tålamodets sten lite märkvärdig.
 Afghanistan 2012, 1 tim 42 min, från 15 år. 
 Regi: Atiq Rahimi
 Entré- och medlemskort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

11 november tisdag
19.00 Rent vatten - ingen självklarhet!

Rotary har finansierat byggandet av 33 skyddade källor i 
sydvästra Kenya. Det innebär att de som bor i dessa 33 
byar har fått tillgång till rent dricksvatten. Byarna har en 
samlad befolkning på ca 45000 människor, nästan lika 
många som bor i Uddevalla kommun.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna att höra 
om projektet.
Inledning av projektledare Bengt Frisk
Vatten i världen. Distriktsguvernör 
Lars-Magnus Olovson.
Projekt skyddade källor i Kenya. Bengt Frisk.
Rotarys Läkarbank. Britt-Marie Widestadh.
Jacinta Karimi från Kenya, projektledare på plats för 
Rotarys byggen av skyddade vattenkällor.
Paneldiskussion och frågestund.
Fri entré. Vi bjuder på kaffe.
Samarrangemang med Rotary.

En heldag om barn och vuxna med NPF (Neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar) - kunskap, inspiration, 
utmaningar och möjligheter! Lär dig mer om NPF, få 
inspiration och öka din kompetens om vad NPF innebär, 
vilka möjligheter och hjälpmedel som finns samt hur vi 
stöttar barn, unga och vuxna med NPF.

Målgrupp: personalgrupper inom förskola, skola, sjukvård, 
socialtjänst, social omsorg, boendestöd etc men även 
anhöriga och unga samt vuxna med egen NPF-diagnos.

Föreläsning med Johanna Björk, konsult, pedagog och 
handledare. Vad innebär NPF, vad är skillnaden mellan 
särskilda behov och NPF, samsjuklighet, konsekvenser i 
vardagen, förhållningssätt och bemötande.

Föreläsning med Jenny Ström. Om NPF-förmågor, 
bemötande och utmaningar samt om kognitiva hjälpmedel 
som du inte trodde fanns! 
Avgift: För yrkesverksamma 300:-, medlemmar i Attention 
- fritt, för dig som är anhörig eller har egen NPF-diagnos 
men ej medlem i Attention: 200:-. Tips: bli medlem på 
www.attention-riks.se för resterande 2014 och hela 2015 
för 200:- och du går in gratis på föreläsningarna. 
Arbetsgrupper kan på liknande sätt bli stödmedlemmar
för 300:- och får då en biljett/arbetsgrupp.

Anmälan senast 9 november till 
info@attention-uddevalla.se
Ange namn på deltagare och att det gäller 13 nov 
Uddevalla. Betalning kan ske till Attention Uddevalla, 
pg 411065-6 eller kontant på plats. Vid fakturering ange 
faktureringsadress samt referens.

Samarrangemang med Uddevalla kommun, Föreningen 
Vänkraft, IFS, Attention Uddevalla och NSPHiG.
Info: info@attention-uddevalla.se, tel 0522-511818 
www.attention-uddevalla.se

Teater Ruts föreställ-
ning beskriver ett 
vackert och innerligt 
möte mellan den livs-
erfarne men skröplige 
mannen Bozo och den 
nyfikna flickan Kiki, 
som verkar bära på en 
inneboende sorg.
Det handlar om vän-
skap, hur man får bort 
de mörka molnen på 
insidan av ögonlocken, 
att längta till havet och att döden är en del av livet. Den 
tankeväckande dialogen förstärks av gitarrens sorgsna, 
vackra och spralliga melodier. 
Samarrangemang med Uddevalla kommun.

16 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Smärtgränsen

Exklusivt gästspel från 
Västbengalen.
Meditativt & explosivt. 
Improvisation & tradition.
Rytmvariationer, klanger 
och hissnande snabbhet 
- ett upplevelserikt möte 
med indiska Västbenga-
len. Saxgroove, smatt-
rande trumfingrar. Indiska 
trummor och gitarrdäng. 
Folk, klassiskt och fusion.
Kompositioner och graci-
ösa rörelse med ursprung 
i en månghundraårig 
musik- och danstradition.

Suranjana Ghosh - tabla, Kishore Ghosh - trummor, 
Soumen Roy Chowdhuri - sarod (nordindiskt sträng-
instrument),  Stina Bothén - dans, Anders Larsson - 
klarinett och saxofon,  Jonas Landahl - slagverk och 
Jan-Olof Jonsson - gitarr. 
Entré 100:-, biljetter i museets reception,
tel 0522-65 65 01. Samarrangemang med ABF.

20 november torsdag
18.00 Doc Lounge visar dokumentärfilm
 Trains of Thoughts

 En atmosfärisk resa ner i underjorden. Regissören Timo  
 Novotny utforskar tunnelbanesystemen i sex av världens  
 gigantiska storstäder. Följ med till New York, Los Angeles,  
 Tokyo, Hong Kong, Moskva och Wien. Regissören obser- 
 verar resenärerna, musikanterna och alla de andra som  
 bor, jobbar och befinner sig nere i tunnelbanan.
 85 min, regi Timo Novotny, 2012. 
 Entré 80:-, ungdom upp till 25 år 60:-. 
 Köp med filmfika från restaurang Kajkanten.
 Samarrangemang med Doc Lounge.
 www.doclounge.se/goteborg 
 
18.00 Dragspelskonsert med Trolldraget
 Trollhättans dragspelsklubb Trolldraget bjuder på
 kvällskonsert.

22 november 11 - 16 & 23 november 10 - 15 
Rikstäcket 
Västlapparna 
visar lappteknik.

12.00 Invigning av
 Midvinterfest   
 Invigning av årets
 försäljningsutställning
 för slöjd och konst-   
 hantverk.
 Hannu Sarenström,   
 mat- och trädgårdsin-  
 spiratör, inviger.
 Samarrangemang med
 Slöjd i Väst.

15-17 Lördagsdans  - Kjell Jansson Tea dance  
 Quartet . Kom, dansa, lyssna och njut.

Entré 100:-, 
biljetter i 
museets 
reception,
tel 0522-
65 65 01. 
Kaffe, te och 
scones kan 
man köpa i 
restaurangen.

23 november söndag
14.00 Duga - folkmusik, traditionell och 
 nyskapande. Duon Albin Broberg på cittra och 
 Olof Kennemark på fiol bjuder på en repertoar med  
 traditionell och nyskapande folkmusik.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Tracks
 Filmatisering av den unga australiskan Robyn 
 Davidsons 275 mil långa vandring 1977 från Alice 
 Springs till kusten med fyra kameler och en hund.   
 Varför dessa mycket strapatsrika många månader 
 till fots? Var det excentricitet, för att lämna en trauma- 
 tisk uppväxt bakom sig, längtan efter ensamhet – eller  
 vad? Australien 2013, 1 tim 52 min, regi John Curran.
 Entré- och medlemskort säljs vid entrén.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

25 november tisdag
18.30 Konsert för Syriens barn
 Elever från Ljungskile folkhögskolas musiklinje  
 underhåller med olika instrumentalensembler. 
 Entré 50:-, betalas vid dörren.
 Samarrangemang med Uddealla FN-förening, 
 Rädda Barnen, ABF, Amnesty distrikt 9.

26 november onsdag
9.45-15 LSS-mässan (Lära-Skapa-Samverka)
 Mässan riktar sig till personer med funktionsnedsätt 
 ning, personal, anhöriga och övriga berörda och 
 intresserade. Utställningar och föreläsningar.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, 
 Socialtjänsten.

18.30 Berättarafton. Vi tittar på gamla Uddevallabilder  
 och minns. Samarrangemang med Uddevalla 
 hembygdsförening.

27 november torsdag
18.00 Orust Dragspelsklubb - kvällskonsert.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Kannibalism? Nja - men paradisfåglar  
 och 870 språk. Stefan Edman, biolog och 
 författare, kåserar kring bilder från en resa i 
 Papua Nya Guinea. Samarrangemang med 
 Uddevalla Humanistiska förbund.

18.00 Berättarkafé tema Trädgård
 Årets slöjd och hantverksutställning har i år tema 
 Trädgård. Kom och berätta om din trädgård, om 
 nyttan och nöjet och om trädgårdsdrömmar. 
 Eller kom och lyssna. Kvällens ordfördelare är 
 Gun Jarnedal. Vi bjuder på fika.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan  
 och Bohusläns hembygdsförbund.

29 november lördag
10-16 Kattens dag. Dag till förmån för hemlösa katter.
 Information, försäljning, lotterier. 

 Samarrangemang med  Djurskyddet Bohuslän.
12-15 Tälj din egen blompinne i form av en 
 fågel. Slöjdaren Ann Hammarberg visar hur du täljer 
 en rolig fågel att ha i rabatten eller i en kruka på 
 balkongen. Från 7 år, avgift 40:-.
 
13.00 Simon Berggren - solopiano
 Pianisten Simon Berggren rör sig i gränslandet
 mellan den klassiska och den improviserade musiken  
 på ett befriande sätt.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar
 American Hustle
 Engelskans ’hustle’ betyder blåsning; bondfångeri;  
 sätt att fixa stålar. Och det är en kriminell värld bland  
 småtjuvar i New York, dit Russel för oss i sin 70-tals 
 maskerad. Med ett brokigt persongalleri där alla in-
 blandade har en sak gemensamt: Drömmen om ett  
 annat liv.  USA 2013, 2 tim, 18 min, från 11 år. 
 Regi: David O Russell.
 Entré- och medlemskort säljs vid entrén.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

17 november måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända 
 melodier.  

 Starkt och och oerhört smärtsamt om en ung flicka,  
 som flyttar till en annan stad med sin far efter att 
 modern dött. I den nya skolan utsätts hon för mobbning  
 och sexuella trakasserier, vilket leder till en upplös-
 ning, som är omöjlig att glömma. ”Brutal och mäster- 
 lig”, skrev Stockholms filmfestival inför tävlingsvisningen
  där. Filmen vann Cannes-festivalens särskilda pris och
 var Mexicos Oscarsbidrag.  
 Mexico 2012, 1 tim 38 min, från 15 år. 
 Regi: Michel Franco. Entré- och medlemskort säljs
 vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

STINA FORSSELL
Ur trädgården
22 november 2014 - 6 januari 2015
Stina Forssell, 
1906-1970, föddes i 
Skellefteå men växte 
upp i Uddevalla. Hon 
fortsatte till Stockholm 
för konststudier och 
blev kvar där under 
resten av sitt liv. 
Genom testamente fick Bohusläns museum omkring 
650 målningar och teckningar bestående av land-
skap, stilleben och porträtt.Bohusläns museum visar 
verk av Stina Forssell med koppling till blommor, 
frukt och trädgård.
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13.00

22 november lördag

Samarrangemang med Kalebassi.
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