
 

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 
 
  Helgöppettider: 
  Skärtorsdag    10–16
  Långfredag    Stängt 
  Påskafton    10–16
  Påskdagen    10–16
  Annandag Påsk   10–16
  Valborgsmässoafton   10–16
  Första maj    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

Helgöppet som Bohusläns museum. 
 

Måndag 13 april är restaurang Kajkanten stängd
för renovering.

    . 
 Certifierade i Västsvensk Mersmak. 

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

APRIL 2015

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.

26 april söndag
13.00 Eisfelt - en surrealistisk familj - 
 bokpresentation och akrobatik

19.00 Rune på Stigstorp  

Kroknäbbarnas tid - möten med 
svenska rovfåglar
- 19 april

Tobias Bernstrup - 
South Of Heaven Mk. II
- 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.

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

4 april lördag
14.00 Turkantam - Indiska lovsånger 
 Badjans och Kirtans - indiska lovsånger. Om Namah  
 Shivay. Entré: Ord 100:-, ungdom upp till 18 år, 
 studerande och pensionärer 50:-, barn - gratis. 
 Entré löses vid dörren - förbokning kan göras på 
 tel 070-460 06 61. Samarrangemang med
 Studieförbundet Vuxenskolan.

29 april onsdag
18.00 Vernissage ”Quattordici” - 
 Elevutställning 2015
 Välkommen på vernissage för årets elevutställning. 
 Bildtreorna på Akademi Sinclair har sin traditionella 
 examensutställning på Bohusläns museum.
 Uddevalla Konstförening delar ut stipendier.

Uddevalla - 
en alldeles särskild historia 
- 31 maj

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

Uddevalla -  
ur konstnärernas perspektiv 
- 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. 
Broderiet finns uppsatt i Båthallen på plan 1.

1 april onsdag
18.00 Vi kan göra skillnad - en samtalskväll   
 kring integration 
 Välkommen till SV Arena, en mötesplats för dialog!
 Hur kan vi tillsammans verka för ett integrerat samhälle  
 i Uddevalla, där vi alla kan göra vardagsinsatser för  
 våra nya kommuninnevånare?
 Inledare för kvällen som berättar från sina erfarenheter:
 Nina Andersson, tidigare projektledare för Mötesplats  
 Dalabergs uppbyggnad. Numera föreståndare för flyk- 
 tingförläggning för ensamkommande barn i Bokenäset.
 Linnea Lindgren, samordnare för projekt Samhälls-
 guide, Uddevalla kommun.
 Samtalsledare: Lisbeth Vestlund, Studieförbundet  
 Vuxenskolan. Samarrangemang med Studieförbundet  
 Vuxenskolan. 

forts... 
7 april tisdag 
18.00  Att vända på eländet
 Madeleine Larsson Wollnik är sexbarnsmamman  
 som arbetar aktivt med att öka kunskapen om NPF -  
 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - både i 
 arbetslivet och ideellt inom föreningen Attention. 
 Med en bakgrund av gravt missbruk och destruktiva  
 förhållanden vill hon förmedla hopp om att det går att  
 vända på eländet även när det ser som mörkast ut. 
 Entré 60:-, biljetter bokas på 0522-65 65 01
 Samarrangemang med ABF, Uddevalla kommun och 
 Attention Uddevalla.

18.00 Skulptur på gott och ont
 Föredrag av konstnären Pål Svensson. 
 Fri entré för medlemmar i Uddevalla Konstförening, 
 övriga 50:-. Entré löses vid dörren.
 Samarrangmenag med Uddevalla Konstförening.

19.30 Hur skulle Thomas Thorild se på världen  
 idag? Intresset för den litteräre och filosofiske 
 rebellen och giganten, den mest omskrivne svensken  
 under sent 1700-tal, bohusläningen Thomas Thorild,  
 växer. Så har idéhistorikern Andreas Önnerfors kommit  
 att fördjupa sig allt mer i Thorilds idéer så som de forma- 
 des under tiden i exil i Greifswald. Andreas Önnerfors 
 berättar om Thorild, ordet och makten och hur han  
 kunde tänkas se på världen idag.
 Samarrangemang med Thomas Thorild Sällskapet,  
 Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Norden och 

FÖR PÅSKLOVSLEDIGA OCH ALLA ANDRA 
Mina möten med rovfåglar och ugglor  
i Bohuslän. Biolog Jan Uddén visar bilder och   
berättar

  10 april fredag 19.00 
  11 april lördag 18.00
 Jukebox

12 april söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Pride

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

21 april tisdag
18.30 Tre glada Ador

En hyllning och en musikalisk presentation av 
Göteborgs kända Ador genom tiderna.
Christina Stenius, känd bl a från TV-serien Hem 
till byn, berättar om sitt spännande liv på teater och 
film och sjunger jazz.
Brittmo Bernhardsson, tidigare landshövdingefru, 
minns sina möten med presidenter och andra 
intressanta händelser.
Susanne Pettersson, operett- och operasångerska, 
sjunger och berättar om Stora Teatern samt spelar 
dragspel.Tillsammans med Christina Stenius blir det 
härliga teaterdialoger.
Entré 200:-, biljetter i museets reception, 
tel 0522-65 65 01 eller via nortic.se

22 april onsdag
12.30 Lunchkonsert - Johan Castellon, klassisk
 gitarr. Stycken av Erik De Cetia, Francisco Tárrega,  
 Blas Sanchez m fl. 

18.30 Berättarafton

 
   Levande påskkycklingar
   25 mars - 10 april

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

”Quattordici” - Elevutställning 2015
29 april - 10 maj
Det är dags för bildtreorna på Akademi Sinclair att 
ha sin traditionella examensutställning på 
Bohusläns museum. 
Årets elevutställning har titeln ”Quattordici”.

Medverkar gör Maria Lund, Louise Vidholm, 
Julia Olausson, Fanny Hulebäck, My Wadenbrandt, 
Gabriele Ivarsson, Linda Söder, Jennifer Ek Peter, 
Julia Johansson, Kim Olsson, Sebastian Jenséus, 
Marlon Leyman, Jessica Skantz, Linnea Johansson, 
Ester Torstensson. 
2015 är det 19:e gången som examensutställningen 
arrangeras på Bohusläns museum i samarbete med 
bildtreorna på Akademi Sinclair.

Täljsten - ett underbart material
- 31 maj 

Täljsten har använts 
i årtusenden. 
Materialet formas 
lätt till olika saker, tar 
snabbt åt sig värme 
och behåller den 
länge.

Täljstensföremål ur museets samlingar visas i 
montrarna i Utgångspunkten på plan 2.

Kom och titta 
på våra små 
kycklingar, se 
hur de växer 
från dag till 
dag. Efter 10 
april flyttar de 
ut på landet.

Var med när vi gör rent i buren och ger
kycklingarna mat. Varje dag kl 11.00.

7 april tisdag
13.00 Kroknäbbarnas tid 
 Visning av utställningen.

17.00 Broderiträff. Fantasier i svartstick.
 Vi fortsätter utveckla svartstickstekniken. Tag med   
 syskrin, sax, papper och pennor samt vitt tyg, olika  
 sorters svarta garner, pärlor och knappar i svart.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet. Alla intresserade välkomna.
 För frågor och ytterligare information, kontakta 
 Barbro Hurtig, tel 0522-705 69 eller 
 e-post barbrohurtig@gmail.com

 FÖR PÅSKLOVSLEDIGA OCH ALLA ANDRA
 Konst som är en tolkning av en tolkning 
 Videoverket ”South of Heaven” är en tolkning av en
  målning av den tyske romantikern Caspar David   
 Friedrich. Nu är det din tur att låta dig inspireras av  
 Tobias Bernstrups videoverk och skapa din egen modell  
 utifrån konstverket ”South of Heaven”.
 För barn 7-12 år, gärna i sällskap med vuxen.

   Kroknäbbarnas tid. Visning av utställningen.
  
   Mina möten med rovfåglar och ugglor  
 i Bohuslän. Biolog Jan Uddén visar bilder och   
 berättar.

 En ny del, nr 8, av filmen om Rune på Stigstorp har  
 kommit ut. Vi visar nu del 7 och 8. Filmerna är gjorda 
 av Jan Andersson, Troneberg, Brålanda.
 Rune med familj driver ett småskaligt jordbruk på
 1970-talsvis med 10 kor utanför Brålanda. I den nya  
 delen köper Rune bland annat en speciell ko från   
 Bohuslän. Filmaren Jan Andersson och Rune   
 är båda närvarande vid visningarna för Rune hinner
  ”å gera lagårn före”.
 Lärorikt för yngre - nostalgi för äldre - trevligt för alla
 Entré 80:-, under 15 år 40:-, biljetter i museets 
 reception, tel 0522-65 65 01.
 Filmen är 2 timmar lång, med servering i paus.

Upplev 60-talet under en 
kväll med musik och möte 
med några av 60-talets 
profiler i Jukebox show. 
Överraskningar, hemlig 
gästartist, tävling m.m.
Entré 200:-, under 25 år 
100:-. Biljetter i museets 
reception, tel 0522-65 

Gruppen Jukebox består av Jan-Erik Ekegren - 
keyboard, Lennart Bertilsson - sång, gitarr, 
Åke Andersson - bas och Peter Knaif - trummor. 
Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Filmen bygger på en verklig historia där en aktivist-
grupp med homosexuella kvinnor och män samlar in 
pengar till familjer som drabbats av gruvarbetarstrejken 
1984 under Thatchers styre.
Regi: Matthew Warchus, 120 min, Storbritannien 2014.
Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

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

15 april onsdag
12.30 Uddevalla - en alldeles särskild historia 
 Författaren och fotografen Bertil Quirin visar sin 
 utställning, som skildrar hans familj under rekord-
 åren i mitten av 1900-talet. Då jämnades mycket av 
 det gamla Uddevalla med marken och ersattes av   
 betongkvarter och breda trafikstråk.

18.30 Djurskydd med Blå Stjärnan
 Vill du veta vad som händer om fem små kalvar inte  
 är så små längre och bor på för litet utrymme? Och  
 vet du vad du ska göra om grannens hästar ser under- 
 närda ut, trots att dessa grannar är de bästa som finns?  
 Det är viktigt och många gånger svårt att veta var   
 gränsen går, därför finns det människor som kan hjälpa  
 med djurskyddsfall som dessa. Katarina von Hofsten  
 är en av dem. Hon jobbar i Borås som djurskyddskon- 
 trollant, främst med inriktning lantbruksdjur och hästar.  
 Hon är även blå stjärna sedan många år tillbaka och  
 kommer här att prata om hur hennes vardag i arbetet  
 ser ut och går till.
 Välkommen till en intressant kväll med rum för både  
 frågor och diskussion!
 Samarrangemang med Svenska Blå Stjärnan.

19.00 Dinky Town
 Poeter och artister på estraden, 
 oförstärkt i en 
 trivsam miljö.Samarrangemang 
 med Studiefrämjandet, 
 KulturUng dom och Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

16 april torsdag
12.30 Edvard Grieg - en Norgeskildrare i toner
 Folkmusik i arrangemang för piano. 
 Lunchkonsert med Thomas Görling.

Marin nedskräpning - en fara för djurlivet 
längs vår kust!! Vi inleder kvällen med att titta på 
filmen ”Strömmar av plast” och därefter berättar miljö-
strategen Ulrika Marklund från Orust om effekterna av
marin nedskräpning på djurlivet samt om
projektet ”Clean Up Kust”. Kvällen ingår i program-
serien Café Planet, en mötesplats för hållbarhetsfrågor.
Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla 
kommun och Uddevalla Naturskyddsförening.

18 april lördag
12-15 Klädbytardag
 Ta med max 5 fräscha plagg för byte mot nya. 
 Information om Naturskyddsföreningen och Fair Trade.  
 Samarrangemang med Omställning Uddevalla, 
 Uddevalla Naturskyddsförening och Studiefrämjandet.

12.30 Lunchkonsert med Göteborgs 
 Dragspelsgille. Gillet (GDG) bildades 1990 av  
 Per Johansson. Antalet medlemmar har varierat något  
 under åren, men det har rört sig omkring 30-35 
 personer. Sättningen i orkestern är förutom dragspel,  
 gitarrer (4st), bas, trummor och en sångsolist.

19 april söndag
10-16 Måla akvarell 
 Hur man komponerar en bild, hur ljus, skugga och   
 färgerna påverkar bilden. Vi använder olika redskap  
 och tekniker.
 Målgrupp: Alla som vill måla, både nybörjare och för dig  
 som målat förut, vi utgår från just dina kunskaper.
 Ledare: Märit Gustafsson, Borås
 Info: Märit Gustafsson, 0733-15 20 21, 
 maritgustafsson@me.com
 Kursavgift inklusive lunch 350:-, material tillkommer.  
 Anmälan senast 7 april till Maria Bäckman 
 0522-330 78, maria.backman@studieframjandet.se
 Samarrangemang med Studiefrämjandet.

13.00 Merit Hemmingson - Hommage till Jan

50 år efter Jazz på svenska presenterar Hammond-
legendaren Merit Hemmingson Hommage till Jan.
Sedan tidigt 1970-tal har Merit Hemmingson varit 
tongivande på den alternativa musikscenen med sina 
underbara folkmusiktolkningar på bl a album som 
”Huvva” och ”Trollskog”. Sedan dess har det varit 
hennes signum att förena det traditionella med det 
senaste inom svensk musik.
I höstas, femtio år efter utgivningen av Jan 
Johanssons album ”Jazz på svenska”, släpptes 
Merits nya album ”Hommage till Jan ” - en hyllning
till den legendariske pianisten Jan Johansson. Med 
på både albumet och på scenen är trummisen Ola 
Hultgren, som även jobbat med Ane Brun, First Aid 
Kit, Edda Magnason, Tonbruket m fl
Entré 50:-, biljetter via www.nortic.se eller i museets 
reception, tel 0522-65 65 01.
Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla 
kommun.

forts...
19 april söndag
13.00 Kroknäbbarnas tid 
 Visning av utställningen.

 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. Mäktigt! Vi får perspektiv på hur det gick  
 till när kommunismen vältes över ända. 
 Regi: Andrzej Wajda, 127 min, Polen 2013 
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Möt författarna till boken Eisfelt - en 
surrealistisk familj. En spännande his-
toria om akrobat- och lindansartrupper. 
Ann-Charlotte Nilsson Eisfelt och 
Richard Magito Brun, båda av resan-
desläkt tar er med på en resa genom tid 
och rum.

Men beundran för artisternas konstskicklighet har också 
blandats med främlingsfientlighet och rasistiska angrepp. 
Cirkuskonsten är resandefolkets främsta konstform och 
bidrag till det europeiska kulturlivet, jämbördigt med den 
romska musikens betydelse för musiklivet.
Johanna Abrahamsson från Cirkusexpressen 
medverkar med tygakrobatik.
Samarrangemang med ABF.

14.00 Fun with Rory - en happening med 
 live musik och live måleri

Fun with Rory består av Jan Falk - piano, 
Hans Grundberg - bas, Tomas Hansson - trummor, 
Niclas Geidvik - trumpet och sist men inte minst 
Rory Botha - pensel.
Entré: 50:-, biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 01.

Den sydafrikanske konstnären Rory Botha fyller rummet 
med färg och ord samtidigt som musikgruppen FUNQ 
spelar sina låtar lekfullt och intensivt. Allt kan hända och 
även publiken blir delaktig. Missa inte detta tillfälle. Vem 
vet - kanske kommer du att måla en tavla till musik?

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

Vi tittar på gamla Uddevallabilder 
och minns.

Samarrangemang med 
Uddevalla hembygdsförening.

23 april torsdag
18.00 Samråd om förslag till Vindbruksplan
 för Uddevalla kommun
 Välkomna till information om ett förslag till 
 Vindbruksplan för Uddevalla kommun. 
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.
 Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till  
 kommunen senast den 4 maj 2015. Synpunkter skall
 vara skriftliga och skickas till Uddevalla kommun,
 451 81 Uddevalla eller per epost till
 kommunledningskontoret@uddevalla.se

25 april lördag
10-15 Bo & Leva 2015

Kommunens förvalt-
ningar ställer ut
tillsammans med 
näringslivet och ger 
information och tips 
om det mesta kring 
boende i Uddevalla.
Samarrangemang med 
Uddevalla kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio  visar Walesa

18.00 

I början av augusti 2014 inträffade en av de största 
skogsbränderna som Sverige upplevt. Släckningsarbetet 
blev mycket omfattande och krävande. Bland brandbe-
kämparna fanns ett stort antal frivilliga som leddes av 
Civilförsvarsförbundet. En av samordnarna vid arbetet 
var Tobias Karlsson från FRG (Frivilliga Resursgruppen)
Örebro-Värmland. Kom och lyssna när Tobias berättar 
om eldens aggressiva framfart, om de frivilliga insatserna 
och betydelsen av FRG. 
Tänk dig att en allvarlig olycka händer i vår kommun.
Översvämning, brand, förorenat vatten. 
Är du då en av dem som vill hjälpa till? 
Samarrangemang med FRG, Uddevalla kommun
och Studieförbundet Vuxenskolan. 

19.00

9 april torsdag 

8 april onsdag 

 
11-13

 13.00 
 18.00 

13.00


