
 
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet
  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 
 
  Helgöppettider: 
  Nationaldagen 6 juni   10–16
  Dag före midsommarafton 18 juni 10–16
  Midsommarafton & Midsommardagen 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. 

 
Certifierade i Västsvensk Mersmak.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Det är granitens år i år. 

På temat granit och sten har vi ett sortiment som fyller 
mångas smaker! 

Sten att äta, läsa om, elda på, smycka sig med, kyla 
drycken med samt till dekoration. 
 
Vi hyllar Ingrid Bergman och hennes Fjälbacka, med 
litteratur och andra produkter. 
 
Vi har artiklar som passar sig väl till sommarens hög-
tider som konfirmation, student, bröllop, dop m.m. 
 

Du finner härliga ting att ha med till lata dagar på 
stranden och i skog och mark. 

Välkommen till oss, vi hjälper gärna till med 
presentinslagning!

 

 
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   

JUNI  JULI AUGUSTI 2015

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 visas i Båthallen.

15 juni måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander. Kända och mindre  
 kända mästerverk samt pianoarrangemang över kända  
 melodier. 

30 juni tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en guidad vandring i utställningarna.

19.00 Blue Ejder med Peter Janson - tolkningar av  
 Joni Mitchell. Sunniva Brynnel - sång,   
 Aubin Vanns - gitarr, Peter Janson - kontrabas. 
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

1 juni måndag
11.00 Invigning av Sveriges Radios tidsmaskin
 Lyssna på klipp ur radiohistorien. 
 Invigning med direktsändning.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

15 juli onsdag
13–15 Smyckeverkstad, se 1 juli onsdag! 
 
16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

13.00 Visning av Björnklor och Hasselnötter samt  
 Bohushallen. 

19 juli söndag
13.00 Isabelle Kongshaug Sextett. Fem spelglada ung-
 domar som möttes på Musikhögskolan Ingesund. 
 Isabelle Kongshaug - sång, Erik Wiskari - trummor,  
 Nils Ögren - bas, Marcus Ekroth - gitarr och Martin  
 Andreasson - gitarr.

6 augusti torsdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag!

19.00 West of Eden – Shipwreck stories
 En konsert med sånger och skrönor om förrädiska   
 farvatten, om skeppsbrott och vrakplundrare blan-  
 dat med nyskrivet material och instrumentala låtar.
 Entré 200:-, biljetter i museets reception,
 0522-65 65 01. Samarrangemang med Väster-
 havsveckan och Uddevalla Folkmusik Festival.

Uddevalla Folkmusik Festival
        6 – 8 augusti 

23 juni tisdag
12.30 En musikalisk resa från Evert Taube till Ted  
 Gärdestad. Christer Torgé - trombon och tenorhorn  
 och Birgitta Brodén, piano. Samarrangemang med 
 Kultur och fritid Uddevalla kommun.

13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen.

Björnklor & Hasselnötter 
Arkeologi längs E6:an genom Bohuslän
– 8 november

Sommaren 2015 invigs den sista delen av motor-
vägen genom Bohuslän. Samtidigt visar Bohusläns 
museum en utställning om arkeologin längs vägen. 
En lång rad utgrävningar har gjorts under detta
jätteprojekt, som engagerat en hel generation 
arkeologer. 
För första gången har man kunnat sätta mer ljus på 
norra Bohuslän. Ett område som tidigare legat för 
avsides för att bli tillräckligt uppmärksammat, så när 
som på de världsberömda hällristningarna i Tanum. 
De platser som grävts ut spänner över en lång 
tidsrymd. Från äldsta stenålderns säljägare fram till 
1600-talets bondebefolkning, hårt plågad av krigen 
mellan de nordiska länderna. 
Inga guldhalskragar eller andra ”skatter” har hittats, 
men däremot många till det yttre mer anspråkslösa 
fynd och anläggningar som visat sig vara minst lika 
spännande. 

Ingrid Bergman i Fjällbacka 
– 13 september

Ingrid Bergman och Lars Schmidt firar nyår 1966 på 
Dannholmen utanför Fjällbacka.
©  Foto: Curt Warås

Vår världsberömda skådespelerska Ingrid Bergman 
skulle blivit 100 år den 29 augusti i år. Hon tillbring-
ade många somrar med sin familj i sommarhuset 
på Dannholmen utanför Fjällbacka. Bohusläns 
museum hyllar Ingrid Bergman genom en utställ-
ning med bland annat privata bilder, plagg ur Ingrid 
Bergmans garderob och föremål från Dannholmen.

28 juni söndag
14.00 Konsert med kören Rolling Tones
 En blandad repertoar med gamla klassiker, barber-
 shop, gospel, ABBA m.m. Entré 60:-, fika ingår. 
 Endast förköp, tel 073-368 28 86.

15.00 Ukulelekonsert med Oas Uckegrupp – 
 Sveriges största turnerade band med upp till 
 80 medlemmar. Här finns alla åldrar, kön och yrken  
 representerade. Ukulelen är främsta instrumentet men  
 även blås, gitarr och trummor ingår.

1 juli onsdag
13–15 Smyckeverkstad i anslutning till utställningen 
 Björnklor & Hasselnötter. Vi hämtar inspiration från  
 de arkeologiska fynd som visas i sommarens utställ- 
 ning och tillverkar smycken. Avgift 20:-. Drop-in.

13.00 Ett nytt liv, se 22 juni måndag!

16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

7 juli tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka, se 9 juni tisdag!

19.00 Gitarr & Marimba. Daniel Berg, marimba och   
 Christer Brodén, gitarr, i en konsert med stycken av  
 Vivaldi och Piazzolla samt eget material.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

10 augusti måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander se 15 juni måndag!

Revolutionary Micro Gestures 
Cristina Lucas och Fernando Sanchez Castillo 
13 juni – 23 augusti

Cristina Lucas och Fernando Sanchez Castillo är två 
väletablerade spanska konstnärer som arbetar med 
video och skiftande media. De har båda deltagit i 
stora internationella konstbiennaler under de se-
naste åren. I sommar ställer de för första gången ut 
tillsammans i konsthallen på Bohusläns museum.

Expedition Röda Havet –
ett 60-årsminne 
22 augusti – 11 oktober

Dessa svenska sportdykarpionjärer var bland de 
första att dokumentera detta tropiska korallhavs 
fascinerande och till stora delar outforskade 
undervattensmiljö.
Utställningen är producerad i samarbete med Svensk
Dykerihistorisk Förening.

1955 gav en 
grupp unga 
dykentusiaster 
sig iväg från 
Göteborg till 
Röda Havet
för en drygt fem 
månader lång 
dyk- och film-
expedition. 

Sveriges Radios tidsmaskin på 
Bohusläns museum
1 juni – 30 september

Sveriges Radio firar sitt 90-årsjubileum hela året på 
temat ”Avgörande ögonblick”. Som en del av firandet 
placeras speciella ”tidsmaskiner” ut runt om i landet, där 
publiken kan lyssna på klipp ur radiohistorien. 
P4 Sveriges Radio Väst placerar sin tidsmaskin på 
Bohusläns museum.

Se hur ett bisamhälle fungerar!
17 juni – 19 augusti

I samarbete med 
Uddevallanejdens 
biodlareförening visar vi en 
observationskupa.
 
Varje onsdag kl 16–18 under 
perioden 17 juni –19 augusti 
finns biodlare vid kupan och 
berättar och visar bilder.

Rätten till ett tryggt liv
2 juni – 16 augusti

Agnebergsgymnasiet i Uddevalla är en av skolorna och 
deras uppgift har varit att illustrera artikel tre: ”Rätten 
till ett tryggt liv”. Vi visar Agnebergsgymnasiets bidrag 
utanför Bohusläns museum.

Raoul Wallenberg Academy och 
organisationen Friends har grun-
dat projektet ”Varje människa kan 
göra skillnad”, där trettio skolor 
runt om i landet har fått i uppdrag 
att i en kub illustrera artiklar ur 
FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna.

är ett bra underlag för samtal och reflektion om norm i all-
mänhet. Samarrangemang med Uddevalla Goes Rainbow.

På Bohusläns museum visas 
Queering Sapmis 
This is us; We exist
31 augusti – 4 september
Bilderna belyser det dubbla 
utanförskapet väl utifrån den
rådande normen i samhället och

Uddevalla Goes Rainbow

6 juni lördag 
11.00 Traditionellt Nationaldagsfirande 
 Vi hälsar våra nya svenska medborgare välkomna. 
 Tal av musiechef Hans Kindgren och kommunfull-
 mäktiges ordförande Alf Gillberg. Kaprifolkören   
 medverkar. Samarrangemang med Uddevalla kommun.

13.00 Tureborgen – en lekplats som aldrig försvann
 Medlemmar i Sällskapet Tureborgen visar utställningen
 och berättar om Ture Malmgrens borg.

8 juni måndag
12.30 Ramnerödsskolans kör/ensemble –
 lunchkonsert. Sånger i kärlek och värdegrunds-  
 tema under ledning av Connie Thomsen.

9 juni tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka
 Lasse Lundberg, Fjällbackaprofil, författare och nära  
 vän till Ingrid Bergman berättar utifrån utställningens  
 bilder och föremål. Avgift: 60:-, biljetter i museets
 reception, 0522-65 65 01. 

11 juni torsdag
12.30 Sommarkonsert från scen och salong 
 Sören Renulf, sång och Lowe Pettersson, piano.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Orust Dragspelsklubb ger kvällskonsert
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

10 juni onsdag
13.00 Tallens restaurang
  ...Kom, kom, kom, kom till Tallens restaurang. 
 Sång och musik med Tallens sångfåglar.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

12 juni fredag
13.00 Tallens restaurang, se 10 juni onsdag!

14 juni söndag
13.00 Casablanca 
 Vi visar filmklassikern från 1942 med Ingrid Bergman  
 och Humphrey Bogart i huvudrollerna. 
 Entré 40:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01. 

16 juni tisdag
13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen.

19.00 Sång med japanskt förtecken
 Musik av bl a Nakata, Lindblad, Mozart, Mascagni.
 Hitomi Ohki, sopran, Birgitta Brodén, piano.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

17 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? Biodlare finns vid  
 observationskupan och berättar och visar bilder.

18.30 Odd Singers - konsert i sommartid med låtar som  
 Anthem, Sverige, Aquarius och Gabriellas sång. 

19 juni fredag midsommarafton
12.00 Traditionellt midsommarfirande
 Vi klär stången. Ta gärna med blommor!
 Dans, musik och lekar tillsammans med dansare och 
 musiker från Uddevalla Spelmanslag och Folkdansgille.  
 Örjan Carlsson står för musiken till danslekarna.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

22 juni måndag
12.00 Lunchkonsert med folkmusiktrion Höst 
 Egen musik och nya arrangemang på traditionella låtar
 främst från Bohuslän och Närke. Höst består av Agnes  
 Casimir Lindholm på fiol, Emelie Molander på fiol och  
 altfiol och Mats Gawell på gitarr och cittern.

13.00 Ett nytt liv. Se filmen om Inge Schiöler och Göteborgs-
 koloristerna. Entré 60;-, biljetter i museets reception, 
 0522-65 65 01.

24 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

25 juni torsdag
13.00 Björnklor och Hasselnötter 
 Arkeolog Christina Toreld visar utställningen.

19.00 Allsång i museiparken
 Musikern Örjan Carlsson med vänner laddar upp med  
 sommarmusik, kompband, lokala gästartister och allsång.
 Tag med något att sitta på samt fika eller köp fika på 
 restaurang Kajkanten. Samarrangemang med Kultur och  
 fritid Uddevalla kommun.

29 juni måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, se 15 juni måndag!

2 juli torsdag
13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen.

19.00 Allsång i museiparken, se 25 juni torsdag!

Tureborgen – en lekplats som aldrig försvann 
6 juni – 16 augusti

Vi visar en liten utställning 
om Uddevallabornas 
Tureborg, en upplevelse 
av historiska spår, 
minnen, drömmar och 
visioner inför framtiden.

Utställningen är producerad i samarrangemang med 
Sällskapet Tureborgen.

8 juli onsdag
13–15 Smyckeverkstad, se 1 juli onsdag! 

13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen. 

16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

9 juli torsdag
13.00 Björnklor och Hasselnötter 
 Arkeolog Christina Toreld visar utställningen.

19.00 Allsång i museiparken, se 25 juni torsdag!

10 juli fredag 
13.00 Ett nytt liv, se 22 juni måndag! 

13 juli måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, se 15 juni måndag!

14 juli tisdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag! 

16 juli torsdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag!

19.00 Allsång i museiparken, se 25 juni torsdag!

       20 – 22 juli 10–16 Sommarbroderiakademi  
   Upp och Ner, Fram och Bak. Sommarbroderiakademi i tre dagar, 

du väljer själv om du vill delta en, två eller tre dagar. 
  Avgift per dag: 500:-, tre dagar 1.200:-. Anmälan til Pian Bates, 

tel 070-794 23 70 eller epost batespian@gmail.com
Samarrangemang med Täcklebo Broderiakademi.

20 juli måndag 
13.00 Ett nytt liv, se 22 jumi måndag!

21 juli tisdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag! 

22 juli onsdag
13.00 Visning av Björnklor och Hasselnötter samt  
 Bohushallen 
16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

23 juli torsdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag! .

25 juli lördag
17.00 Körkonsert under ledning av Gunnar Eriksson
 Ett blandat program med musik av allt från Rossini till
 Elisabet Hermodsson och Taube. Entré 100:-,
 biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Ljungskile Folkhögskola.

26 juli söndag
14.00 En fattig trubadur och hans band
 Fem unga musiker som tolkar Cornelis Vreeswijks musik  
 på ett festligt och glädjefyllt vis. Entré 100:-,
 biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.

27 juli måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, se 15 juni måndag!

28 juli tisdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag! .

29 juli onsdag
13.00 Visning av Björnklor och Hasselnötter samt  
 Bohushallen.

16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

30 juli torsdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag! 

4 augusti tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka, se 9 juni tisdag!

5 augusti onsdag 
16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

Fokusdag 
Bohusläns 
museum 
onsdag 
5 augusti

Måseskär 150 år – en fotoutställning om Måseskärs fyrplats, 
om människor som bott där och om naturen.
10–16 Vad är maritima klustret? Utställning.
10–18  Sjömansarbeten och repslagning.
10–18  Eldrivna utombordsmotorer. Följ med på en
 tur och njut av tystnaden.
10–18 Sura experiment. Testa hur havsförsurning fungerar.
11.00 Västerhavets folktro och myter. Musei-
 pedagog Elisabeth Corsander berättar till   
 Carl Gustaf Bernhardsons bilder.
11–16 Prova på Sportfiske.
12–16 Öppet skepp på långafiskefartyget Sandö
 och på Uddevallas skolskepp T/S Britta. 
12–18 SMHI - Den fantastiska växtplanktonvärlden
 på västkusten.
12–18 Västerhavsveckans havsverkstad. Lär känna
 djuren i klappakvariet och lär mera om
 vattenkraft, musslors reningsförmåga m.m.
13.00 Våra bohuslänska naturområden. Biolog
 Jan Uddén introducerar inför söndagens 
 skådarskola, se ruta Skalbanksmuseet.
14.00 Om giftiga alger i musslor. Malin Mohlin, SMHI.
 Under dagen visas filmer om havet och havsmiljön.
18.30 Naturkryssning i Havstensfjorden. Upplev
 fjorden och fågellivet i solnedgången ombord
 på M/S Byfjorden. Biljett 40:-, under 25 år gratis   
 men biljett behövs. Boka i museets reception, 
 0522-65 65 01. Samarrangemang med Skägårds-
 båtarna i Uddevalla.

       Västerhavsveckan är ett samarrangemang med 
Västra Götalandsregionen.

  www.vasterhavsveckan.se

Gustafsbergsdagarna 8 - 9 augusti 2015

Rundvandringar, musik, utställning,hästskjuts, 
kurortsmassage, gammaldags lekar,

 marknad, brunnsdrickning, poängpromenad, gudstjänst. 
Separat programblad kommer att finnas, 

ring 0522-65 65 01, så skickar vi.
Gustafsbergsdagarna arrangeras av Gustafsbergsstiftelsen, 

Gustafsbergs vänner, Gustafsbergsföreningen, 
Herman Zetterbergs stiftelse, Bohusläns guider, 

Collegium musicum, Bohusläns hembygdsförbund, 
Studieförbunet Vuxenskolan, Svenska kyrkan, 
Uddevalla kommun och Bohusläns museum.

Låtkurser, konserter, allspel, 
workshops, dans, m.m. 
Arrangörer: Spelmansförbunden i 
Bohuslän och Dalsland, 
Västergötlands Spelmansförbund, 
Kultur och fritid Uddevalla kommun, 
Kultur i Väst, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Ljungskile
församling.

Separat programblad kommer att finnas, 
ring 0522-65 65 01, så skickar vi. 

11 augusti tisdag
13.00 Sommarvisning, se 30 juni tisdag!

18.30 Första Stenen. Författaren Gunnel Dahlqvist prese-
 terar sin berättelse om kvinnors liv på Orust för 100 år  
 sedan varvat med gamla visor från Bohuslän.

12 augusti onsdag
13.00 Ett nytt liv, se 22  juni måndag!

13.00 Visning av Björnklor och Hasselnötter samt  
 Bohushallen

16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

13 augusti torsdag
13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen.

19 augusti onsdag
13.00 Visning av Björnklor och Hasselnötter samt  
 Bohushallen

16–18 Är du intresserad av biodling? Se 17 juni onsdag!

20 augusti torsdag
13.00 Revolutionary Micro Gestures – 
 visning av utställningen.

21 augusti fredag
13.00 Ett nytt liv, se 22 juni måndag!

24 augusti måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, se 15 juni måndag!

14.00 Blommor Inomhus. Konsert där musiken rör sig inom  
 jazz, pop och folk. Karolina Almgren - sång,saxofon,  
 Karl Magnús Andersson - piano och Gustav Davidsson  
 - trombon.

22 augusti lördag
13.00 Expedition Röda Havet, invigning av utställningen.

14.00 Expedition Röda Havet – en dokumentärfilm från 1956  
 kring resan då en grupp sportdykare från Västsverige åkte  
 till Röda Havet och fick uppleva koraller, hajar och 
 barracudor.

29 augusti lördag
11–15 Totalförsvarets dag. Träffa representanter från  
 olika frivilliga försvarsorganisationer, Hemvärnet   
 och nationella skyddsstyrkorna.
 Samarrangemang med Försvarsutbildarna Uddevalla.

30 augusti söndag
13.00 Jag är Ingrid 
 Genom aldrig förr skådat bildmaterial, dagböcker och  
 brev presenterar Stig Björkman i filmen Jag är Ingrid ett  
 personligt och fängslande porträtt av Ingrid Bergman.  
 Filmen hade världspremiär på årets Cannesfestival.
  Entré 80;-., biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.  
 Filmen visas även söndag 6 september och 
 13 september kl 13.00.

Skalbanksmuseet 
Öppet 2 juni – 30 augusti 

tisdag – söndag 11–17
Fri entré!

(Midsommarafton och 
midsommardagen

stängt).

Naturexkursioner i sommar med Jan Uddén
5 juni 22–02  Naturnatta på Porsen/Älje
  Samling vid Skalbanksmuseet.

7 juni 10.30–14 Möt sommaren på Skalbankarna –
  kosläpp och invigning av nya
  skalbanksslingan.
  Samling vid Skalbanksmuseet.

14 juni 10–14 De vilda blommornas dag
  Samling vid Skalbanksmuseet.

Sommarskåda på Skalbankarna
7–11 juli 9–13

För barn 7-12 år, gärna i sällskap med vuxen. 
Avgift 100:-/barn som betalas på plats Skalbanksmuseet
vid start. Anmälan senast 12 juni till Bohusläns museum, 

 0522-65 65 01. Anmälan är bindande.

11 juli 10–14 Lieslåtter och hässja
  Samling vid Skalbanksmuseet.

18 juli 10–14 Dagfjärilar, trollsländor och flora
  på Vargfjället. Samling vid Ljungskile
  järnvägsstation.

Sommarmåndagar på Skalbankarna
6 juli 13–16, 13 juli 18–21, 20 juli 13–16, 

27 juli 18–21, 3 augusti 13–16 och 
10 augusti 18–21

Vi går på upptäcktsfärd i den biologiska mångfald 
som skalbankarnas flora och fauna erbjuder.

9 aug 9–15 Skådarskola bland vadare, gäss
  och änder. Samling vid Bohusläns 
  museum eller anslut längs vägen.
  Info och anmälan Jan Uddén 070-6565401.
 
För samtliga aktiviteter gäller kläder efter väder och ta med fika. 
 

Fullständig information finns på www.bohuslansmuseum.se
eller ring oss på 0522-65 65 01.

13 juni lördag
14.00 Vernissage: Revolutionary Micro Gestures
 Agneta von Zeipel, ansvarig vid Konsthallen, presen-
 terar utställningen. Staffan Rydén, kulturchef Västra  
 Götalandsregionen inviger. 

  Öppet skepp långafiskefartyget Sandö
  8-9 juli, 15-16 juli, 22-23 juli, 29-30 juli kl 14–17
      Plats: Östra kajen i Grundsund 
      Förre ägaren Klas Berntsson visar 
      runt och berättar. 
      Sandö ägs numera av Bohusläns museum.

18 juli lördag
13.00 Taube-dag med Visans Vänner och gästartister
 Samarrangemang med Visans Vänner och Kultur och
 fritid Uddevalla kommun. 

               www.folkmusikfestival.uddevalla.se

Under Västerhavsveckan har Sandö öppet skepp 
4 aug 12–16 i Grundsund och 5 aug 12–16 i Udde-


