
 
 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

 
Vegetarisk lunch dagligen måndag-fredag 23-27 mars 

pris 65:- (ord 85:-), se ruta ovan!

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 
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. Påsk och vår i 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

MARS 2015

Jätteanka/Mighty Duck
- 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
- 22 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 
uppmaning 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. 

Patrik Olofsson är fotograf, filmare, författare och 
föreläsare och bor utanför Falkenberg. 

Utställningen är producerad av Regionmuseet Kristianstad.

5 mars torsdag
13.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klassiker: 
 Citizen Kane. Orzon Welles film från 1941.
 Entrékort löses vid dörren. Lösa biljetter säljs ej!
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan. .

18.00 Grannsamverkankväll
 Om säkert boende. Information från försäkringsbolag  
 och polis. Samarrangemang med Uddevalla kommun  
 Hälsopolitiska rådet.

18.00 Kvällskonsert med Orust Dragspelsklubb
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

22 mars söndag
12.30 Lunchkonsert med Ranrike Spelmän

13.00 Filmmusik - L.U.V presenterar klassiker från då till  
 nu. Filmlåtar från svensk och utländsk film varvade med
 trevligt snack om urvalet. Det blir musik från tidiga svart-
 vita filmer till storfilmer från senare år. Entré 100:-,
 biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Walesa
 Om Lech Walesa, den legendariske polske fack-
 föreningsrevolutionären från Leninvarvet i Gdansk,  
 som riskerade sin familjs liv för rättvisa och frihet.   
 Mannen som med sin kamp fick till omvälvande 
 händelser som blev avgörande för hela det nya, 
 moderna Europas uppbyggnad. Mästerregissören   
 Andrzej Wajda tecknar i sin nya film historien om   
 varvsarbetaren som grundade rörelsen Solidaritet,  
 som fick Nobels fredspris och till slut blev Polens   
 president. Regi: Andrzej Wajda, 127 min, Polen 2013.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

15-17 Tedans. Kom och dansa swing, jazz, cha cha.
 Eller lyssna och njut.
 Storbandsbolaget från Göteborg står för musiken.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
 0522-65 65 01. På restaurang Kajkanten kan man   
 köpa kaffe, te och scones.

29 mars söndag
07-13 Flyttfågelmorgon över Bredfjället
 Vi hoppas på ett flertal sträckande rovfåglar.
 Samling vid Ljungskile Järnvägstation.
 Guide: Biolog Jan Uddén. OBS! Föranmälan på tel  
 070-65 65 401. Guidningen är gratis.
 Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

24 mars tisdag
18.00 Bröstcancerföreningen Emelie årsmöte
 Alla intresserade välkomna. Information från förenin-
 gen. Stefan Bergendahl berättar om myter och folktro  
 i Bohuslän. Samarrangemang med BCF Emelie.

Kroknäbbarnas tid - möten med 
svenska rovfåglar
- 19 april

Tobias Bernstrup - 
South Of Heaven Mk. II
21 mars - 31 maj

”Historien lär oss att vi ingenting lär oss av 
historien.” Friedrich Hegel. 
Tobias Bernstrup har varit internationellt verksam i 
över 15 år och har uppmärksammats för sina 
dataspelsinfluerade verk och genusöverskridande 
musikperformances. Hans konst rör sig i gränslan-
det mellan det virtuella och reella, med en fascina-
tion för det dystopiska landskapet. Detta är något 
som han under årens lopp utforskat i en rad 
medier, från interaktiva dataspel, animationer, 
målningar och skulpturer till performances. 
I utställningen visar han bland annat det nya video-
verket South Of Heaven som utgår från målningen 
Klosterkyrkogård i snö av den tyske romantiske 
målaren Caspar David Friedrich (1774-1840). 
Målningen förstördes 1945 i samband med de 
allierades bombningar av Berlin. Kvar av tavlan 
finns endast ett svartvitt fotografi. 
Tobias Bernstrup har nyligen blivit utvald att 
medverka med detta videoverk i filmsektionen 
på Art Basel Hong Kong 2015.

ABF Fotoklubb - Årets bild
- 7 mars

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

Samarrangemang med 
ABF Fotoklubb.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Två dagar och  
 en natt. Efter sjukskrivning p g a depression är   
 Sandra tillbaka i jobbet på den lilla verkstadsindustrin.  
 Men så kommer ett sparpaket. En måste gå, om ut-
 lovad bonus ska delas ut. Omröstning sker. Sandra  
 eller bonus. Majoriteten väljer bonus, men en kamrat  
 på jobbet lyckas få till stånd en ny omröstning efter 
 helgen. Detta är bakgrunden till ännu en lysande film  
 av regissörsbröderna Dardenne. Toppklass!
 Regi: Jean-Pierre & Luc Dardenne, 95 min, Belgien  
 2013. Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Efter filmen följer samtal om jobb och solidaritet, om  
 dagens arbetsmarknad, utslagning och jobbsökande  
 med bl a inbjudna fackliga företrädare, politiker och  
 ”vanligt folk” i olika åldrar. Det här är terminens sär-
 skilda Filmis-arrangemang i anslutning till visad film.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

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

13.00  Jätteanka - Mighty Duck. Visning av utställningen.

15.00 Broderiträff. Workshop med Pian Bates. Vi leker  
 OBS! med olika stygn. Tag med syskrin, en vit tygbit och  
 Tiden garner i vitt, svart och en valfri färg. Alla intresserade  
 hjärtligt välkomna! Samarrangemang med Täcklebo  
 broderiakademi och Studiefrämjandet.
 För frågor och information, kontakta Barbro Hurtig, tel  
 0522-705 69 eller e-post barbrohurtig@gmail.com 

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

18.30 Kal å Ada möter Hasse å Tage

12 mars  torsdag
18.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

8 mars söndag
12-15 Internationella Kvinnodagen

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Boyhood. ”Å herregud, vilken film!” är rubriken
 och avslutningsorden i Johan Malmbergs recension
 i Helsingborgs Dagblad om den fantastiska filmen 
 ”Boyhood”. Vi får följa huvudpersonen, pojken 
 Mason, från sex års ålder till en nästan vuxen, ung  
 man. I verkligheten! Under sammanlagt 12 års 
 inspelningar. Och det är inte en dokumentärfilm. 
 Livet som det ter sig för de flesta. Relationer,
 uppbrott, flyttar, gräl, skratt, sorg. Aldrig tråkigt. 
 Oavbrutet fängslande. Regi: Richard Linklater, 
 165 min, USA 2014. 
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Psykisk livräddning 
 Föreläsning med Els-Marie Törnberg och Lovisa   
 Bengtsson, Suicidprevention i Väst.
 Om någon ramlar i en vak vet vi hur vi ska rädda den  
 personen. Men om en person mår psykiskt dåligt och har  
 allvarliga självmordstankar står många handfallna. 
 Varför inträffar självmord och vad vi kan göra för att 
 förebygga. Entré 50:-, biljetter i museets 
 reception, tel 0522-65 65 01. Samarrangemang med  
 Studieförbundet Vuxenskolan och Fyrbodals Nätverk för  
 Anhörigstöd.

26 mars torsdag
18.00 Mina möten med rovfåglar och ugglor i  
 Bohuslän. Biolog Jan Uddén.

13.00 Sveriges Nationalorkester
 Kammarorkester från Göteborgs Symfoniker, 
 Sveriges Nationalorkester, spelar ett attraktivt program  
 med klassisk musik som alla kan njuta av. Isabella 
 Lundqvist sjunger stycken av orkesterns kontrabasist  
 Jan Alm med texter av Harry Martinson och orkesterns  
 klarinettister Selena Markson Adler och Ragnar 
 Arnberg är solister i Mendelssohns Konsertstycke för  
 två klarinetter och stråkar. Hornisten Kristina Borg och  
 harpisten Erik Groenestein-Hendriks medverkar också  
 som solister vid denna konsert. Samarrangemang   
 med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

15.00 Trailerpark Production presenterar åter
 Joe Fournier - Americana och rootmusik från
 Kanada. Joe gästade oss i oktober och nu är han till-
 baka. Med inspiration från bland andra Hank Williams, 
 John Hiatt, Tom Waits m.fl. har kanadensaren 
 Joe Fournier byggt ett gediget rykte som liveartist.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Mannen som
 räddade Paris. Augusti 1944. Tyskland är på väg  
 att förlora kriget. Hitler har gett order att lägga Paris i 
 ruiner. Ansvarig för mineringarna av stora byggnadsverk  
 är generalen von Choltitz, en man som alltid gör sin  
 plikt. In träder den svenska generalkonsuln Raoul 
 Nordling (1882-1962), som efter långa samtal lyckas  
 förmå von Choltitz att låta bli att spränga Paris i luften. 
 Regi: Volker Schlöndorff, 88 min, Frankrike/Tyskland  
 2014. Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Uddevalla - 
en alldeles särskild historia 
28 mars - 23 maj

Om en Uddevallafamilj under rekordåren i mitten 
av 1900-talet. Om stadsförvandling och rivnings-
raseri. Fotoutställning av Bertil Quirin.

Uddevalla -  
ur konstnärernas perspektiv 
28 mars - 23 maj

Vi visar 
godbitar 
med 
Uddevalla-
motiv ur 
Bohusläns 
museums 
konstsamling.

Målning av Siri Schotte 
Denna och fler kan ses på www.digitaltmuseum.se

Året runt med fritt broderi
Midsommarstången är sinnebilden för midsommar för de 
flesta av oss. Men vad är typiskt för november månad 
eller april eller januari? Medlemmar i Täcklebo 
broderiakademi i Bohuslän visar en serie bilder på temat 
årets gång, månader, helger och årstider.

1 mars söndag
12.00 Nordisk musikkonsert
 Ett möte med Edvard Grieg. Ragnhild Groven - 
 mezzosopran, Morten Fagerli - piano. 
 Samarrangemang med Föreningen Norden, Uddevalla.

4 mars onsdag
12.00  Ett nytt liv - en film om Inge Schiöler och  
   & Göteborgskoloristerna
18.00 

18.00 När havsörnen kommer tillbaka
 Thomas Landgren visar bilder och berättar om 
 havsörnens återkomst till Vänern efter nästan hundra år  
 och belyser också hur havsörnens kontakt med fiskgjuse,  
 andra vänerfåglar samt människa utvecklats.

Se filmen om 
Göteborgskoloristernas 
dramatiska liv som lockat 
tusentals biobesökare i 
Göteborg. 
I centrum står den 
mytomspunne målaren
Inge Schiöler.
Entré ord. 80;-, ungdom, 
pensionärer och medlemmar 
i Filmis 60:-. 

7 mars lördag
10-14 ABF Fotoklubbs dag  
 Fotoplank för allmänheten samt försäljning av böcker  
 och almanackor. Information om fotoklubbens 
 verksamhet och kurser. 
10-12  Allmänheten är välkommen att sätta upp bilder för   
 bedömning på Fotoplanket, max 3 st i max A4-storlek.
 Bilderna får vara monterade på kartong men glas och  
 ram tillåts inte. Från 11.00 visas utvalda bildspel
 i Hörsalen.
12.30  Prisutdelning i Fotoplanket - allmänhetens bilder och i  
 Årets bild. Pris lottas även ut till någon som röstat på 
 den vinnande bilden.
13.00  Pressfotograf visar bilder och berättar. 
 Samarrangemang med ABF Fotoklubb.

Mammor -  medmänniskor - 
en dag om mänskliga rättigheter 
Mat - musik - föreläsningar - utställning. 
Vi vill att just Du kommer och firar dagen med oss.
Samarrangemang med Mötesplats Tureborg 
Uddevalla kommun.

9 mars måndag
13-16 Parkinsons sjukdom 
 Information och föreläsning
 Fysisk träning och aktivitet kan motverka sjukdoms- 
 symtomen. Professor Trevor Archer, Göteborgs   
 universitet.
 Hur man får stöd och hjälp av kommunen.
 Socialchef Bo Lundgren, Uddevalla kommun.
 Kostnadsfritt, kaffe och smörgås serveras i pausen 
 Anmälan senast 2 mars till 
 Parkinson.nu@hotmail.se eller 0521-22 31 28, 0520- 
 960 37. Samarrangemang med Parkinson Norra
 Älvsborg-Bohuslän.

10 mars tisdag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klassiker: 
 Cykeltjuven. Italien 1948.
 Entrékort löses vid dörren. Lösa biljetter säljs ej!
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Helgonet, amatördeckaren och den   
 skamlösa prästdottern
 Författaren Maria Gustavsdotter berättar   
 om sitt författarskap. 
 Fri entré för medlemmar i Uddevalla Humanistiska
 förbund, övriga 50:-. Lös entré och medlemskort
 vid dörren. Samarrangemang med Uddevalla 
 Humanistiska förbund.

19.00 Dinkytown. Artister och poeter på estraden.
 Oförstärkt i en trivsam miljö.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Theodesign  
 och Kultur och fritid Uddevalla kommun.

12 mars torsdag - 13 mars fredag 18-22

En av Sveriges största musiktävlingar. 
Kom och rösta fram dina favoritartister/band. 
Publiken röstar tillsammans med en jury.

Tävlande artister och band torsdag 12 mars:
Beyond My Savior (Metal), Trollhättan
Carbonate (Hårdrock), Trollhättan
Elaz (Annan musikstil), Uddevalla
Morbid Addiction (Metal), Uddevalla
Sarofer Zertage (Electronica), Vänersborg
The Amplified Mudflaps (Rock), Vänersborg
Welcome to Rome (Pop/Rock), Uddevalla

Tävlande artister och band fredag 13 mars:
42 Degrees (Jazz), Vänersborg
Amber A (Metal), Trollhättan
Andskyyy (Hårdrock), Uddevalla
D.I.G (Hårdrock), Bengtsfors
HowMondayStoleTheWeekend (Punk), Uddevalla
Raw Vibe Entertainment (Hip hop), Uddevalla
REPAY (Metal), Uddevalla 
 
Samarrangemang med Studiefrämjandet.

14 mars lördag
12.00 Strandsittarna - kustens tappra hjältar
 Författaren Anna Ihrén har precis kommit ut med  
 kriminalromanen Strandsittaren som utspelar sig i 
 Bohusläns kustband. I sitt arbete har hon bland annat  
 inspirerats av bilder ur Bohusläns museums fotoarkiv.  
 Hör henne berätta om hur hon förverkligade
 sin skrivardröm och varför hon valde att skriva om  
 just Strandsittarnas historia. Boken finns att köpa i   
 samband med föredraget.

15.00 Visans Dag i Norden
 Visans Vänner med gäster bjuder på nordiska visor.
 Kom! Lyssna! Sjung!
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
 0522-65 65 01. Samarrangemang med Visans Vänner i  
 Uddevalla med Omnejd.

15 mars söndag
13.00 Monica Borrfors sjunger 
 Monica Zetterlund

hennes 70 års-dag två år efter hennes tragiska bort-
gång Monica Borrfors och Monica Zetterlunds vägar 
korsades ofta. De delade många gånger musiker och 
Monica Borrfors ersatte ibland Monica Zetterlund när 
denna på grund av sjukdom inte kunde ta sina bokade 
konserter. Monica Borrfors – sång Gösta Nilsson – 
arrangör och piano Jesper Kviberg – trummor och
Filip Augustson – bas. Entré 50:-, biljetter i
museets reception, 0522-65 65 01. Samarrangemang 
med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

Monica Borrfors tolkar, 
tillsammans med Gösta 
Nilssons Trio, musik 
som är förknippad med 
sin namne och kollega, 
Monica Zetterlund.
En föreställning som 
sattes ihop för att hylla 
Monica Zetterlund inför

14.00 Transcendental Meditation, TM
 Informationsföredrag om Transcendental Meditation,  
 en enkel välbekräftad metod för att aktivera kroppens  
 självläkande förmåga och utveckla hjärnans fulla 
 potential. Begränsat deltagarantal, anmäl   
 till yvonne@syneidos.se. Även 15 mars kl 14.

16 mars måndag
18.30 Så hanterar du din livssituation
 Hur livshändelser kopplas till hälsa och mående.
 Björn Ogéus, leg. läkare, specialist i anestestiologi  
 (läran om sövning/narkos och olika bedövnings-
 metoder). Björn har tjänstgjort inom offentlig sjukvård  
 i över 30 års tid. Han har arbetat mycket med de   
 psykosomatiska sambanden d v s hur livshändelser  
 kopplas till hälsa och mående. 
 Roland Utbult, riksdagsledamot, lärare och musiker, 
 som under tio år arbetade inom Göteborgs Rädd-
 ningsmission bland hemlösa, missbrukare och 
 personer med psykiatrisk problematik. 
 Samarrangemang med Studieförbundet Bilda.

Entré 200:-, biljetter i museets reception 0522-65 65 01 
eller via www.nortic.se

18 mars onsdag
11.00 Vardagsvandra med Friluftsfrämjandet
 Upptaktsträff. Presentation av vårens program. 
 Bildvisning från 2014 års vandringar. 
 Samarrangemang med Friluftsfrämjandet.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klassiker: 
 Ladykillers, den brittiska komedin från 1955 
 med bl a Alec Guinness och Peter Sellers
 Entrékort löses vid dörren. Lösa biljetter säljs ej!
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan. 

18.00  Berättarkafé tema Önskningar
 Världsberättardagen firas över hela världen den 
 tjugonde mars, i år på tema önskningar.
 Kom & berätta om dina önskningar, om önskningar  
 som kanske gått i uppfyllelse eller önskningar som 
 kanske gått i kras... Eller kom och lyssna på andras  
 berättelser.. Ordfördelare: Kerstin Thuresson
 Vi bjuder på kaffe med dopp. Samarrangemang med  
 Bohusläns hembygdsförbund, Berättargruppen 3:e  
 Vingen och Studieförbundet Vuxenskolan.

19 mars torsdag
18.00 Vegetarisk kost

Nyttigt - ekonomiskt - miljövänligt - hälsosamt
Elisabet Myrehag, yrkeslärare inom mat och hälsa, 
berättar om fördelarna med att äta vegetariskt och 
vad vi bör tänka på för att få i oss näringsrik och 
omväxlande mat. Samarrangemang med Studie-
främjandet, Naturskyddsföreningen och Uddevalla 
kommun. OBS! 23-27 mars erbjuder Kajkanten 
vegetarisk lunch till fördelaktigt pris!, se sep. ruta!

18.00 Korten på bordet -  om spelberoende
 Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även  
 om spelformen och utbudet förändrats genom tiden.  
 Avgift 100:-. OBS! Föranmälan till Sensus, 
 0522-998 63. Samarrangemang med Sensus.

21 mars lördag
10.00 Transcendental Meditation, TM
 Informationsföredrag,  se 15 mars söndag 14.00.

14.00 Vernissage: Tobias Bernstrup -  South  
 Of Heaven Mk. II. Agneta von Zeipel, 
 Konsthallens curator, introducerar och därefter följer  
 samtal med konstnären.

23 mars måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klassiker: 
 7 vågade livet. Amerikansk western från 1960 med  
 Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen och Charles  
 Bronson. Entrékort löses vid dörren. Lösa biljetter säljs ej!
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

25 mars onsdag
13.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

13.00 Tobias Bernstrup - South of Heaven Mk.II 
 Visning av utställningen.

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

28 mars lördag
11-14 Earth Hour Day - Framtidens Dag
 Föreläsning, information och utställning.
 Fairtrade samt energi- och klimatrådgivningen Uddevalla  
 kommun medverkar.
13.00  Expedition Asien - paradisets baksida
 Hur påverkar vi i Uddevalla naturen i Asien?
 Fotograf Lisa Sihlberg berättar om sambandet mellan  
 vår konsumtion och palmoljeplantager - om hotet mot  
 regnskogen och djurarter - om turismens hot mot korall-
 reven och hur hållbara är våra semesterparadis?
 Lisa Sihlberg har rest i Asien och vill uppmärksamma oss  
 på hur vi lever, vad vi konsumerar, hur verkligheten ser ut  
 och hur vi kan bli bättre på att ta hand om vår planet på  
 ett hållbart vis innan det är för sent.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Studie-
 förbundet Vuxenskolan, ABF och Uddevalla kommun.

11-16 Frimärkets dag. Frimärksutgivning, plockbord,  
 värdering och rådgivning.
13.30 Frimärksauktion
 Samarrangemang med Uddevalla Frimärks- och
 Vykortsklubb.

31 mars tisdag
13.00 Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.

18.00 Konstnären Tobias Bernstrup
 berättar om sitt konstnärskap

18.00 Fibromyalgi - information och föreläsning
 En informationskväll och föreläsning av 
 Anna Evertsson. Samarrangemang med Fibromyalgi- 
 föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Klimatsmart val 23 - 27 mars: 
Ät vegetariskt

Nyttigt - ekonomiskt - miljövänligt - hälsosamt
Kajkanten Restaurang och Café erbjuder vegetarisk lunch 
dagligen måndag - fredag 23-27 mars för 65:- (ord 85:-).

Olika rätter varje dag. 
Salladsbuffé, smör, bråd, måltidsdryck samt kaffe och kaka ingår.

 

16.00  Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Muren
 Huvudperson i ”Muren” är den unge, palestinske bagaren  
 Omar, som ständigt bryter mot lagen genom att med fara  
 för sitt eget liv klättra över Israels höga separationsmur, 
 eftersom hans flickvän bor på andra sidan av Väst- 
 banken.  ”Muren” är första långfilm helt inspelad med  
 palestinska medel. Oscarsnominerad och juryvinnare i  
 Cannes. Regissören Abu-Assad är israel.
 96 min, Palestina 2013. Medlems- och entrékort säljs vid  
 dörren. Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Film- 
 studio och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Levande påskkycklingar 
Kom och titta på våra små kycklingar, 
se hur de växer från dag till dag. 
De finns hos oss 25 mars - 10 april.

Musik och monologer med glädje och humor. 
Ingmari Dalin och Harald Treutiger som Kal å Ada. 

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!


