
DAGBOK (där ej annat anges, fri entré) 

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet 
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16
  
      Fri entré. 

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,
 helgöppettider som Bohusläns museum.

www.kajkant.se

Museibutiken 
I butiken hittar du närproducerad honung, sylt och 
marmelad. Exklusivt handgjorda, äkta kaffe- och 
konjakspraliner, Uddevallare och specialblandat te 
i två olika smaker. 
 
Bohus Stickningspaket, ett tiotal varianter till 
kofta/jumper samt till mössa, basker och muddar.
Se de olika modellerna och mönstren på vår hemsida 
eller kom in till oss så hjälper vi till. 
 
Vi har bruks- och presentartiklar från regionen, 
även andra handplockade ting från Sverige och 
övriga världen.
Litteratur från eget förlag och andra böcker som knyter 
an till Bohuslän. Vi har ett året-runt sortiment med 
badartiklar. 
 
Redan i slutet av månaden packas tidig vår upp med
nyheter och favoriter till butiken.

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

FEBRUARI 2015

Jätteanka och andra djur
- 8 mars

En utställning med Peter Johansson/Barbro 
Westling, där det igenkännbara blir synligt på nya 
sätt. Oförutsedda möten och förändrade skalor kan 
ställa till det och väcka uppmärksamhet. Det är 
en utställning med det igenkännbara i fri form och 
sammansättning. Ett slags konstruktivistisk humor, 
en slags rörlig skulptur.

Det är vi som är dom - 
porträtt av romer i Rumänien
- 15 mars

I byarna Gruia, Recea och Jiana i södra Rumänien 
lever några av de som inte är välkomna någon-
stans. De som är romer. De som behandlas som 
andra klassens medborgare. De som är dom. I 
stolta och varma porträtt skildrar fotografen Maja 
Kristin Nylander bybornas liv i utkanten av den 
europeiska välfärden. Samtidigt är bilderna en upp-
maning till oss alla att kämpa för romernas  
rättigheter och förbättrade levnadsvillkor.

Maria och Ruben i byn Jiana
Foto: Maja Kristin Nylander

Möt luftens stolta jägare! Upplev rovfåglarnas värld 
på nära håll i utställningen Kroknäbbarnas tid med 
fotografier av Patrik Olofsson.
Snabba, kraftfulla och mytomspunna, det är få djur 
som har fascinerat människor som rovfåglarna. En 
brokig historia till trots; från att ha varit förföljda av 
oss människor till att drabbas hårt av 1950-60- ta-
lens miljögifter, är de nu på väg tillbaka tack vare 
engagemang och många räddningsprojekt. 

Naturfotografen Patrik Olofsson har följt de 17 
olika dagrovfågelsarter som regelbundet häckar i 
Sverige. Kroknäbbar är öknamnet som rovfåglar-
na fick på den tiden då människor förföljde dem 
aktivt. Det betalades ut skottpengar och målet var 
utrotning. När väl förföljelsen stoppades i början 
av 1900-talet dröjde det inte länge innan ett nytt, 
mycket allvarligt hot dök upp, gifter i jordbruket så-
som DDT och kvicksilverpreparat. Dessa slog hårt 
mot rovfåglar och andra arter i toppen av 
näringskedjorna. Det var först på 1970-talet som 
de giftiga medlen förbjöds, och det dröjde ytterliga-
re ett årtionde innan rovfåglarna började återhämta 
sig på allvar. Idag är det verkligen Kroknäbbarnas 
tid. De flesta av de svenska arterna har kommit 
tillbaka på ett sätt som ingen trodde var möjligt för 
bara 25 år sedan.  
Patrik Olofsson är fotograf, filmare, författare och 
föreläsare och bor utanför Falkenberg. 
Utställningen är producerad av Regionmuseet Kristianstad.

4 februari onsdag
18.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

18.00  Berättarkafé - Tureborgen 
 Vi visar bilder på Borgen och minns. 
 Samarrangemang med sällskapet Tureborgen.
 

8 februari söndag
16.00  Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Still Life
 Kommunaltjänstemannen John May, lysande gestaltad  
 av den mycket specielle karaktärsskådespelaren Eddie  
 Marsan - har som arbete att ordna begravningar för  
 avlidna kommuninvånare som saknar anhöriga. 
 Regi: Uberto Pasolini, 87 min, Storbritannien/Italien 2013.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

12 februari torsdag
18.00  Min ryska passionerade farfars farmor 
 Sophie Tolstoy Regen berättar det gripande ödet om 
 Leo Tolstoys hustru Sonja som är en anmoder till 
 Sophie. Fri entré för medlemmar i Uddevalla Huma- 
 nistiska förbund, övriga 50:-. Entréer och medlems-
 kort löses vid dörren. Samarrangemang med
 Uddevalla Humanistiska förbund.

15 februari söndag
13.00 Erik Gullbransson med vänner
 Ett blandat musikprogram med spännande arran-
 gemang av jazzklassiker men även svenska visor av  
 bl a Evert Taube. Erik Gullbransson - sång,  Mikael  
 Karlsson - saxofon, Anders Persson - piano, 
 Hans Grundberg - kontrabas, och Terje Sundby -  
 trummor. Entré 50:-, biljetter i museets reception,
 0522-65 65 01. Samarrangemang med Kultur och fritid  
 Uddevalla kommun.

SPORTLOV 16 - 20 februari

18 februari onsdag
18.00 Fibromyalgi - information och föreläsning
 En informationskväll med föreläsningar av 
 Fibromyalgiföreningens medlemmar, bl a 
 Carina Håkansson och Helena Thorn. 
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

19 februari torsdag
18.00 Riv Carl Larsson-gården!
 En föreläsning om ett svenskt kulturarv och den allra  
 viktigaste frågan. Helena Brunkman, kommunika-  
 tionsstrateg inom kulturen.
 Tidigare konstnärlig ledare på Carl Larsson-gården  
 och grävande journalist på TV4.

21 februari lördag
12.30 Lunchkonsert: Musik för alla
 En trio med piano, kontrabas och sång där
 medlemmarna kommer från Kungälv, Stenungsund  
 och Tjörn. Musik från förra sekelskiftet, men även   
 jazz från 1900-talet!
 Philip Crawford - piano, Samuel Pregmark - kontra 
 bas och Karin Malm - sång

18.30 Livet rullar vidare

17.00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges 
 Radio direktsänder finalen i 
 frågetävlingen för femteklassare 
 från Bohusläns museum. Publiken
 intar sina platser senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Väst 

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

26 februari torsdag
11.30 Lunchkonsert med Bohus Tyrolerkapell 

18.00 Romernas liv, historiskt och idag
 Erland Kaldaras från Romska kulturcentret i Malmö  
 berättar om romernas liv, förr och nu.

22 februari söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Tom at the farm
 Tom reser till landsbygden för att gå på sin pojkväns
 begravning. Han träffar den dödes mamma som inte  
 tycks vara medveten om den omkomne sonens 
 sexuella läggning. Regi: Xavier Dolan, 102 min, 
 Kanada/Frankrike 2013. 
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kroknäbbarnas tid - möten med 
svenska rovfåglar
- 19 april

Romernas nordiska kulturhistoria
23 februari - 1 mars

Utställningen visar romernas boende i Sverige un-
der en hundraårsperiod och bl a ställs den auten-
tiska romska trävagnen ut. Trävagnarna som 
romerna reste runt med i Sverige under 1920 - 
1950 är ofta en positiv återblick i folks minne och 
många betraktade dem på avstånd och fantiserade 
om hur livet i lägret var. Nu ger vi besökare möj-
lighet att träda in i den enda bevarade vagnen i 
Norden.
Till utställningen hör även kläder, smycken, hant-
verk och en skärmutställning som ger en allmän 
information om romernas historia i Sverige. 
Utställningen är producerad av Romska Kultur-
centret i Malmö och personal därifrån deltar som 
informatörer och pedagoger i utställningen.

Vagnen är uppställd utanför museet och är öppen 
tis - tor 24 - 26 februari 16.00-20.00
och lör 28 februari samt sön 1 mars 10.00-16.00.

ABF Fotoklubb - Årets bild
2 februari - 7 mars

Kom och rösta i ABF 
Fotoklubbs tävling 
Årets bild med tema 
Kommunikation.
Prisutdelning sker på 
Fotodagen 7 mars. 
Samarrangemang 
med ABF Fotoklubb.

1 februari söndag
13.00 Trion L.U.V gästar återigen Bohusläns museum  
 med sin hyllning till Ted Gärdestad. Ted Gärdestads  
 musik varvad med en berättelse om hans framgångs- 
 rika och i viss mån tragiska liv. Trion L.U.V består   
 av Ingvar Andersson - gitarr och bastuba, 
 Juha Ålander - gitarr och elbas och Håkan Thunberg 
-  sång, berättelse och diverse percussion-instrument.
 Entré 50:-, biljetter i museets reception 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla   
 kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Séraphine 
 Den osannolika men sanna historien om hembiträ-  
 det Séraphine Louis i den lilla staden Senlis utanför
 Paris, som i början av 1900-talet upptäcktes som   
 självlärd amatörkonstnär, som gjorde fantastiska   
 målerier. En tysk konstsamlare och konstkritiker 
 råkade hitta verk av Séraphine, som gav en kort tids  
 berömmelse och förändrade hennes liv. Filmen är ett  
 enastående kvinnoporträtt, som vann hela sju César,  
 den franska motsvarigheten till Guldbaggen. 
 Regi: Martin Provost, 125 min, Frankrike 2008.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Täljsten - ett underbart material som folk använt 
i årtusenden. Formas lätt till olika saker, tar snabbt 
åt sig värme och behåller den länge.

Täljstens-
föremål ur 
museets 
samlingar visas 
i montrarna i 
Utgångspunkten 
på plan 2.

3 februari tisdag
13.00 Det är vi som är dom. Visning av utställningen.

14.00 Hur är det att leva i Rumänien för 
 romer idag? Vad kan vi göra i Sverige? 
 Ingrid Schiöler har arbetat för romers rättigheter i  
 fyrtio år. Hon har följt hur romerna fått det bättre i   
 Sverige - samtidigt som samhällsklimatet har
 hårdnat ute i Europa. Hennes engagemang har gjort  
 att hon förra året utsågs till hedersrom. Här pratar hon  
 om romernas situation i Rumänien idag och vad kan vi  
 göra i Sverige?

17.00 Broderiträff. Insamling av bidrag till vårens 
 utställning på tema Månader. Samarrangemang med  
 Täcklebo broderiakademi och Studiefrämjandet.
 Har du frågor eller önskar ytterligare information, 
 kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69 eller epost  
 barbrohurtig@gmail.com

5 februari torsdag
17.30 Berättarkafé - Vinterminnen   
 Kom & berätta dina vinterminnen, om vargavintrar du  
 minns, om sjungande isar eller om vintrar som kanske  
 inte varit så vintriga... Eller kom och lyssna på andras  
 berättelser. Ordfördelare: Gun Jarnedal
 Varmt välkommen! Vi bjuder på kaffe med dopp.
 Samarrangemang med Bohusläns hembygdsförbund,  
 Berättargruppen 3:e vingen och Studieförbundet 
 Vuxenskolan.

19.00 Bokrelease - Maria Gustavsdotter 
 presenterar sin nya historiska roman!
 Ta chansen att träffa Uddevallas stolthet och succéför- 
 fattare, som trollbinder läsarna med sina historiska  
 romaner. Hör Maria Gustavsdotter berätta om sitt  
 skrivande och sin senaste roman Katarinas bok. Köp  
 hennes nya bok till specialpris och passa på att få   
 boken signerad! Efter författarsamtalet blir det mingel  
 med lättare tilltugg. Samarrangemang med Historiska  
 media och Hallmans Bokhandel.

10 februari tisdag
12-15 Uddevallas framtida företagare
 Uddevalla Näringslivsakademi och några av Uddevallas  
 gymnasieskolor bjuder in till en lokal UF-mässa.
 Upplev engagemanget och skaparkraften hos Uddevallas  
 lokala UF-företag. Prisutdelning 14.30.

18.00 Det är vi som är dom. Visning av utställningen.

13.00 Jätteanka/Mighty Duck. Visning av utställningen.

18.00  Föglö - fåglarnas ö Åland. Följ med på en 
 intressant resa till åländska skärgården, till Föglö -  
 fåglarnas ö och till fastlandet. Bildvisning och föreläsning  
 av Karlo Pesjak. Entré 50:-, medlemmar i Bohoff 
 (Bohusläns Ornitologiska förening) 20:-, biljetter i 
 museets reception  0522-65 65 01. 
 Samarrangemang med Studiefrämjandet och BohOF.

11 februari onsdag
13.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

18.00 Historisk afton: När kungen kom till torget
 Christian Persson, lärare och historiker, berättar 
 historien om hur kungastatyn på märkliga vägar fann sin  
 väg till Uddevallas torg i nådens år 1915.
 Samarrangemang med Götiska Förbundet.

16.00  Filmis - Uddevalla Filmstudio visar ILO ILO
 Singapore i slutet av 1900-talet. Den unga filippinskan  
 Teresa har som hundratusentals andra kvinnor tvingats 
 lämna sitt eget barn i hemlandet, för att ta jobb som  
 hushållerska i ett rikare land.
 Regi: Anthony Chen, 99 min, Singapore 2013. 
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Sportlovsbio måndag - fredag 
I samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio, 
Kultur och Fritid Uddevalla kommun samt Kultur i Väst 
visar vi sportlovsfilm. Fri entré men gratisbiljetter bokas eller 
hämtas i museets reception, 0522-65 65 01, 
från fredag 13 februari.

Jan Uddén visar 
utställningen om 
dagrovfåglar och ugglor.

Måndag 16 februari 14.00 Victor och Josefine
I kloakerna under en värld 
av stora björnar lever den 
lilla musen Josefine. Bland 
mössen hatar man björnar! 
När Josefine möter den 
hungriga björnen Victor upp-
står en osannolik vänskap.

Tisdag 17 februari 14.00 
Mumintrollens farliga midsommar

En lugn sommardag i 
Mumindalen avbryts av ett 
vulkanutbrott och en väldig 
flodvåg. Vattnet översvämmar 
hela dalen, och muminfamiljen 
tar sin tillflykt till ett märkligt 
hus som driver omkring på 
vattnet.

Onsdag 18 februari 14.00 
Asterix & Obelix och Britterna

Ett nytt äventyr om våra 
vildsvinsälskande vänner 
och deras magiska trolldryck 
som hållit romarna borta i 
åratal. Romarriket står på 
sin höjd och Caesars lust till 
erövring gör att han blickar 
mot gränserna till den kända 
världen, mot en mystisk ö 
som kallas Britannia110 min,

franskt tal, svensk text.

Torsdag 19 februari 14.00 En katt i Paris
Om dagen är Dino en vanlig 
huskatt och lilla Zoes bästa 
kompis. Om natten en full-
fjädrad tjuv som stryker över 
hustaken tillsammans med 
den godhjärtade gentleman-
natjuven Nico.61 min, svenskt tal.

81 min, svenskt tal.

Fredag 20 februari 14.00
 Jörgen + Anne = Sant

Anne går i femte klass och 
har förut varit mest upptagen 
av att retas med och tävla 
mot killarna i klassen men 
när Jörgen kommer ny till 
klassen förälskar hon sig 
huvudstupa i honomNorskt tal, svensk text.

Tisdag 17 februari kl 11.00-13.00 & 14.00-16.00
Porträtt- och silhuettverkstad 

Fotografera, klipp och montera ditt 
eget silhuettporträtt.
Från 7 år. Ingen avgift men gärna 
föranmälan på tel 0522-65 65 01.

Onsdag 18 februari & Torsdag 19 februari
Kl 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 & 15.00 
Bygg din egen fågelholk

Från 7 år. Kostnad 40:-/holk.
Vill du vara med? Anmäl tid och namn till receptionen på 
Bohusläns museum, tel 0522-65 65 01.
Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet

Du får bygga ihop en eller 
flera fågelholkar under sak-
kunnig ledning och du får 
tips och råd hur man lockar 
olika fåglar till sin trädgård.

Torsdag 19 februari kl 12.00 - 15.00 Drop-in. 
Gör en ready-made

Kom och skapa din 
egen ready-made! 
Använd din fantasi 
och förvandla van-
liga vardagsmateri-
al till ett konstverk. 
För ålder 7-12 år, 
kom gärna i säll-
skap med någon 
vuxen.

Torsdag 19 februari kl 18.00
Därför kan vi skåda pilgrimsfalk 
på Uddevallabron

Kom och lyssna på 
Peter Lindberg, mångårig 
forskare i projekt Pilgrimsfalk 
när han berättar om artens 
försvinnande och dess återkomst.

17 februari tisdag
13.00 Det är vi som är dom. Visning av utställningen.

18.00 Föreläsning med Lasse Andersson, 
 adhd-coachen. Lasse föreläser på ett
 inspirerande sätt om livet med NPF, Neuropsykiatriska  
 funktionsnedsättningar, och om strategier i vardagen.  
 Entré 60:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Attention och ABF.

19.00 Svenska regementsmarscher - en   
 odyssé genom försvarets historia
 Gothenburg Wind Orchestra under ledning av 
 Jerker Johansson. Olle Melin från Armémuseum står  
 för presentationer och berättelser.
 Entré 50:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla  
 kommun samt Uddevalla Energi.

Lördag 21 februari kl 09.00 - 13.00 
På spaning efter rovfåglar 
Samling vid Bohusläns museum

Exkursion på spaning efter 
rovfåglar i Uddevalla-
trakterna.
Vi hoppas få se pilgrimsfalk, 
havsörn och ormvråk. Andra 
tänkbara arter är fjällvråk, duv-
hök, sparvhök och tornfalk.
Tänk på kläder efter väder och fika. Ta gärna med kika-
re och fågelbok. Samling vid Bohusläns museum.
Guidar gör Jan Uddén.

15-17 Tedans på Bohusläns museum

Tea for two består av: Paula Nyman - sång, 
Jan Gustavsson - tenorsax, Örjan Karlsson - 
piano, Hans Grundberg - kontrabas, Magnus 
Aronsson - trummor och Bengt Danhäll - gitarr,  
Entré 100:-, biljetter i museets reception,
0522-65 65 01.
I pausen kan man köpa kaffe/te och scones
på Restaurang Kajkanten.

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

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klassiker:
 Charlie Chaplin - Moderna tider
 Den första av fem klassiker visas idag.
 Ytterligare dagar kl 16.00 visas:
 Torsdag 5/3: Orzon Welles Citizen Kane från 1941.
 Tisdag 10/3: Cykeltjuven, Italien 1948.
 Onsdag 18/3: Ladykillers, den brittiska 
 komedin från 1955 med bl a Alec Guinness och   
 Peter Sellers.
 Måndag 23/3: 7 vågade livet. Amerikansk   
 western från 1960 med Yul Brynner, Eli Wallach,   
 Steve McQueen och Charles Bronson.
 Entré fem filmer 200:-, betala till bankgiro 868-8897  
 eller kontant innan din första film. 
 Lösa biljetter säljs ej!
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan. .
 

24 februari tisdag
13.00 Jätteanka/Mighty Duck. Visning av utställningen.

berättar hur du skapar tillväxt och tjänar pengar på 
att göra din verksamhet tillgänglig för fler. Med lite pro-
vokation och humor vänder han ut och in på tillgäng-
lighetsgåtan, kastar bildligt en del gatsten och går 
bokstavligen ut i krig mot samhällets orättvisor mellan 
dem som rullar och dem som går.

Samtidigt framför han kärleksdikter med hjälp av 
godis. Han påstår sig vara en medelsvensson trots att 
han tar sig fram med gummidäck istället för gummi-
sulor och har radhus, katt och Hyundai - inte villa, 
Volvo och vovve. I sina föreläsningar, som nästan är 
teater, får han publiken att både skratta och gråta.
Föreläsningen är två timmar med paus.
Entré 60:-, biljetter i museets reception, 
0522-65 65 01. 
Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Lars-Göran Wadén 
vänder ut och in på till-
gänglighetsgåtan.
Han arbetar som tillgäng-
lighetskonsult och är 
författare till boken ”Livet 
rullar vidare”  samt är en 
ofta anlitad föreläsare som 

13.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

18.00 Kvällskonsert med Munkedals 
 Dragspelsklubb

28 februari lördag
10-16 Det våras för fågelskådningen
 Det våras för fågelskådning av kroknäbbar!
 Föredrag, bildvisningar, frågetävlingar m.m.
11.00 Upplägg av dagen och om året som kommer 
 för Bohusläns Ornitologiska Förening, BohOF.   
 Sussie Carlström och Jan Uddén.
11:35 Kroknäbbarnas tid - möten med svenska rovfåglar  
 Jan Uddén guidar i Patrik Olofssons bildutställning.
12:10 Fågelcentralen. Tommy Järås rehabiliterar fåglar i 
 Kungälv och berättar om rovfåglar, rehabilitering   
 och hotbilder.
13:05 Föredrag och bildvisning med inriktning på   
 kroknäbbar av Lars Molander.
14:00 Kroknäbbarnas tid - möten med svenska rovfåglar.
 Jan Uddén guidar i Patrik Olofssons bildutställning.
14:40 Örn -72 har målsättning att bevara en livskraftig   
 örnpopulation i Norden. Håkan Elg m fl informerar  
 och visar bilder.
15:30  Vinnare i dagens tävlingar presenteras samt avslut- 
 ning för dagen. Jan Uddén och Sussie Carlström.
 BohOF finns på plats hela dagen för att informera,   
 svara på frågor, ge tips samt sälja den nya T-shirten,  
 keps m.m. Börje Larsson finns på plats hela dagen  
 och demonstrerar fågelholkar och svarar på frågor.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet och BohOF,  
 Bohusläns Ornitologiska Förening.

Kom, dansa, 
lyssna och njut.
För musiken står 
gruppen Tea for 
two under
ledning av kapell-
mästare Bengt 
Danhäll.

84 min, svenskt tal.

16 februari måndag kl 10.00 & 13.00 samt
18 februari onsdag kl 18. 00
Kroknäbbarnas tid

I oktober 2014 
släppte Göte-
borgsgruppen 
Dark Horse sin de-
butskiva.Gruppen 
rör sig i ett spektra 
av musikaliska 
preferenser 

18.30 Dark Horse

och uttryck kretsande kring en tvådelad kärna; 
kontinuitet och motrörelse. John Holmström - piano, 
Alfred Lorinius - kontrabas, Mårten Magnefors - 
trummor.

Jukebox konserter 27 - 28 februari är fullbokade.
Biljetter finns till föreställningar 10-11 april och

kan bokas på tel 0522-65 65 01.


