
 
 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
Helgöppet som Bohusläns museum. 

 
Certifierade i Västsvensk Mersmak.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Nytt i butiken: 
Lätt kolsyrat källvatten smaksatt med havtorn. 
Tappat på glasflaska, med museets logotype präglad 
efter gammal teknik. 

Bohus Stickning - Vinterdis 
finns nu som sticksats, se 
vår hemsida samt instagram.
 
Under hösten kommer du att 
hitta ekologiska och när-
producerade produkter i god 
design och form. 

Välkommen till oss!

 

 
  BOHUSLÄNS MUSEUM, Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla      Följ oss på 
  www.bohuslansmuseum.se 
  Telefon 0522-65 65 00   Telefax 0522-65 65 05    E-post: bohuslansmuseum@vgregion.se
              

SEPTEMBER 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.

Utställningen är bemannad dagligen kl 10–16. 
Samarrangemang med Uddevalla Svampsällskapet
Musseronen.

7 september måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

1 september tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Lasse Lundberg,  
 Fjällbackaprofil, författare och nära vän till Ingrid 
 Bergman, berättar utifrån utställningens  bilder och  
 föremål.

17.00 Broderiträff: Monogram på vårt sätt. Vi samlas  
 kring sommarens uppgift, att brodera monogram på ett  
 modernt sätt. Ta med ditt broderi och syskrin. De som  
 inte gjort något monogram är välkomna att börja på ett.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och
 Studiefrämjandet.
 För frågor och ytterligare information, kontakta
 Barbro Hurtig, 0522-705 69 eller barbrohurtig@gmail.co

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

Sommaren 2015 invigdes den sista delen av motor-
vägen genom Bohuslän. I samband med detta 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 uppmärksam-
mat, 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.

14.00 Vernisssage: Och vad är frågan? And what is  
 the question? Agneta von Zeipel, ansvarig vid 
 Konsthallen, Bohusläns museum, hälsar välkommen.
 Andreas Gedin, curator, presenterar utställningen.

8 september tisdag 
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Utställningsantikvarie
  Sofie Henryson-Rudvall visar utställningen.

18.00 Sverige ställer om
 Vetenskapen har konstaterat att den påverkan som vi  
 människor har på naturen och klimatet är mycket allvarlig 
 och det är vår plikt att göra det vi kan och ändra på  
 samhällets struktur.  De som kan besluta om förändringar  
 i samhället är politikerna. Vi bjuder in till en debatt där  
 forskare och politiker medverkar. Samarrangemang med  
 Uddevalla kommun och Studiefrämjandet.

18.30 Migrationens konsekvenser
 Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, 
 prisbelönt samhällsdebattör och skribent. 
 Dick Harrison förekommer ofta i media, inte sällan i 
 samband med dagsaktuella debatter. Här ger han en bild  
 av migrationens konsekvenser för Sveriges utveckling.
 Entré 120:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
19.00 Mental träning inför skytte
 Vi tränar hundar, vi tränar skytte, men hur har vi det med  
 den mentala träningen inför skyttet vad gäller oss själva?
 Lars-Erik Bjuhr är en välrenommerad föreläsare inom  
 ämnet och är bland annat mental tränare för juniorlands-
 laget i pistolskytte. 
 Samarrangemang med Studiefrämjandet.

19.00 Dinky Town. Poeter och artister på estraden, oförstärkt  
 i en trivsam miljö. Kvällens artister Torpus and the art  
 directors (Tyskland). Samarrangemang med 
 Studiefrämjandet, KulturUngdom och Kultur och fritid  
 Uddevalla kommun.

19 september – 20 september
Grensetreff 2015 

Det är tredje gången Grensetreff anordnas och i år äger den 
rum på Bohusläns museum. Norska och svenska släktforskare 

träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Årets tema har maritim koppling. Föredragen  handlar bland 
annat om resan till USA, resandefolk till sjöss, flyktrutter 

över gränsen mellan Sverige och Norge och illegal 
arbetskraft i krigstider.

Släktforskarföreningar med lokal anknytning visar 
upp sin verksamhet.

  Program lördag 19 september:
  11.00 Öppning av Grensetreff 2015.
  11.15 Resandefolk på sjön. Bodil Andersson, 
            Östfolds museum.
  12.15 ”Kurir-, flykt- och försörjningsvägar från Östfold och     
             Vestfold till Bohuslän under andra världskriget”. 
             Jon Harald Holm.
  Program söndag 20 september:
  10.00 Hur släktforskar man i Sverige?
  11.00 Hur släktforskar man i Norge?
  12.00 Kristin Mikalsen, historiker, Svenska Migrationscentret i 
            Karlstad föreläser.
       Avgift 25:-/person och föreläsning, betalas direkt vid dörren.

Samarrangemang med Uddevalla Släktforskare, DIS Norge, 
Svenska Migrationscentret samt Sveriges Släktforskarförbund.
För bokning av Grensetreff-seminariet i sin helhet med hotell, 

mat m m se www.genealogi.se/verksamhet/grensetreff

Expedition Röda Havet –
ett 60-årsminne 
– 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 filmexpedition. 

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

Uddevalla Goes Rainbow

18.00 När du vill mer
 Kvällens seminarium presenterar en terapiform som ser  
 till hela människan där kropp, själ, känslor och intellekt  
 står i intimt samspel med varandra (psykosyntes). En  
 metod för personlig utveckling.
 - Hur kan man lära om kommunikation i nära relationer?
 - Hur kan man utveckla självkännedom och komma  
 i kontakt med sina djupaste värden och bli mer med-
 veten om sina personliga utgångspunkter i tillvaron?
 Ulla Andrén och Elizabeth Lindmark, båda psykosyn- 
 testerapeuter verksamma i Uddevalla, delar med sig av  
 sina kunskaper och erfarenheter.
 Avslutning med information om kurser och hur du kan  
 komma vidare samt frågestund. Seminariet är kost - 
 nadsfritt och det bjuds på förfriskningar.
 Anmäl dig till info@psykosyntesinstitutet.se 

4 september fredag
13.00 Invigning av Uddevalla Goes Rainbow

5 september lördag
13.00 Norrbykören under ledning av dirigent Ulrik 
 Marksten. Norrbykören bildades i Göteborg 1942 och  
 uppkallades efter kördirigenten August Norrby som 
 verkade på 1930-talet.
 Kören strävar efter att beröra sin publik med innehåll och  
 konstnärlig form. Varje sång betraktas som ny varje gång  
 den framförs, oavsett genre eller när den skrivits. 
 Texter och musik från skilda tider och förutsättningar  
 möts i bilder av liv och tidens gång.

6 september 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. 

12 september lördag
14.00 Swedish Blues Challenge

 
 

 Uddevalla kommun, inviger mötet och Anya Wrigman  
 från Uddevalla Bluesförening är presentatör. 
 Davide Grandi från European Blues Union (EBU)   
 och European Blues Challenge (EBC) presenterar sina 
 organisationer och berättar om 2016 års tävlingsort - 
 Torrita Di Siena i Toscana, Italien.
 Musikinslag samt fotoutställning om B.B. King.
 Samarrangemang med Swedish Blues Challenge (SBC),  
 Uddevalla Bluesförening, Sensus, de svenska European  
 Blues Union (EBU) medlemmarna SBA/Jefferson, Åmåls  
 Bluesförening och Kultur i Väst.

       13 september söndag Kulturarvsdagen
 Mellan den 11-13 september firas de europeiska      

 kulturarvsdagarna i Sverige och årets tema är 
”Människors värv och verk –

en resa i industri- och teknikhistoria”. 

Industri och teknik utgör en del av våra liv eftersom vi 
dagligen kommer i kontakt med otaliga föremål och 

smarta lösningar. Men varifrån kommer alla de saker vi 
använder? Och vilka har kommit på dem? 

11.00 Uddevalla 1850 – 1950 : om industrins 
 framväxt i Uddevalla under 100 år
 Stefan Brännwik och Janne Dahl från Uddevalla   
 varvs- och industrihistoriska förening visar bilder   
 och berättar om Uddevallas infrastruktur – järnväg,  
 vägar och sjöfart – och dess påverkan på industri-
 ernas framväxt. 
 Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening 
 finns på plats resten av dagen för attt informera 
 om sin verksamhet, svara på frågor, sälja böcker m.m.

12.00 Snäckskalsindustrin i Uddevalla –
 ett stycke unik svensk industrihistoria
 Redan på 1740-talet omtalade Pehr Kalm och 
 Carl von Linné hur Uddevallaborna grävde skal och 
 krossade materialet till kalkpasta och vägmaterial. 
 Under 1900-talet startades flera företag som 
 exploaterade världens största skalbankar, för att 
 tillverka kalktillskott för Sveriges 8 miljoner höns. 
 Denna unika industrihistoriska epok, ”gick i graven” 
 1967 då snäckskalsbankarna på Porsen/Älje var 
 tömda och Bröderna Steene AB avvecklades.
 Bildföredrag och filmvisning av Jan Uddén.

13–15 Jobbade du på Uddevallavarvet?
 Eller känner du någon som jobbade på Tändstick-
 fabriken eller Schwarzmann & Nordström – Tiger of 
 Uddevalla? Kom då till museet och hjälp oss att 
 identifiera bilder.

15.00 Uddevallavarvet 1946–1986
 Vi visar filmen Uddevallavarvet 1946–1986, en 
 viktig industriepok i Uddevallas historia. 53 minuter.

 Samarrangemang med Uddevalla varvs- och industri-
 historiska förening och Bohusläns Föreningsarkiv.

13 september söndag
13.00 Jag är Ingrid, se 6 september söndag! .
 Entré 80:-, biljetter i museets reception,  0522-65 65 01. 

15 september tisdag
18.00 Att leva med en psykossjukdom
 Är du anhörig till någon som behöver din hjälp?
 Kom och lyssna till Anneli Jäderholm som föreläser om  
 psykisk ohälsa och om sin väg ur den. Anneli har erfaren- 
 het av en lång kamp mot sin psykossjukdom.
 Entré 50:-, biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 01.
 OBS! Förbokning rekommenderas då platserna är 
 begränsade. Under kvällen kommer representanter från  
 anhörigstöd i Fyrbodal och Studieförbundet Vuxenskolan  
 att finnas på plats.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan
 och FyrNA - Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd.

18.30 Bli energiambassadör!
 ABF Fyrbodal tillsammans med kommunens energi- och  
 klimatrådgivare inbjuder till en informationsträff om hur  
 man kan utbilda sig till energiambassadör. 
 Alla intresserade välkomna.
 Anmäl senast den 11 september till ramiza.poljo@abf.se,  
 tel 0735-173 109. Kostnadsfritt och fika bjuds.
 Samarrangemang med ABF Fyrbodal, Energiråd Väst
 och Riksbyggens intresseförening.

16 september onsdag
12.30 Elbilen och infrastrukturen
 Vi uppmärksammar den årliga europeiska trafikantveckan  
 som infaller 16–22 september som uppmanar oss att  
 använda miljövänliga transporter.
 Fredrik Sandberg, chefredaktör på magasinet Elbilen,  
 berättar om elbilar och infrastrukturen för laddning av  
 elfordon. Samarrangemang med Uddevalla kommun
 och Studiefrämjandet.

13–15 Parkinsons sjukdom – hur blev livet efter
 diagnosen? Tre kvinnor; Elinor, Solweig och Sonia  
 berättar. Alla tre har arbetat inom äldreomsorgen och då  
 kommit i kontakt med många Parkinson-patienter. 
 Elinor arbetade på Parkinsonmottagningen vid NÄL,  
 Solweig och Sonia har själva Parkinsons sjukdom. 
 Frågestund. Paus med fika. Information och anmälan
 till Sonia, tel 0522-66 00 17 senast 15 sept!
 Samarrangemang med  Parkinsonförbundet
 Norra Älvsborg-Bohuslän.

18.30 En hypnotisk afton
 ”Tiger Woods använder hypnos innan tävling”.
 Välkommen till en spännande föreläsning av Elisabeth  
 Brodd-Adolfsson. Videoinslag varvas med praktiska  
 exempel inom hypnos och hypnoterapi. Du får lära dig  
 självhypnos, ett kraftfullt redskap för förändring.
 Entré 90:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Låt kvällens föreläsning inspirera till uppstart av studie- 
 cirklar som Studieförbundet Vuxenskolan har ambitionen  
 att starta med Elisabeth Brodd-Adolfsson.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

20 september söndag 
16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar The Imitation game
  Alan Turing var den brittiske matematikern, som under  
 andra världskriget, med hjälp av dåtidens ”datamaskiner”, 
 ledde det för krigsutgången mycket betydelsefulla arbetet  
 med att knäcka Nazitysklands kodade militära kommunika- 
 tioner med krypteringsapparaten Enigma. 
 Regi: Morten Tyldum,114 min, Storbritannien/USA 2014.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan. www.filmis.nu
 12 filmer visas i höst. Lös medlemskort och se säsongens  
 samtliga filmer för 350:- eller kort för tre valfria filmer 
 för 200:-. Inbetalning på bg 868-8897 eller lös vid dörren. 

21 september måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.

18.00 Sten Kristiansson – läraren, forskaren, 
 människan. ”Få människor har lämnat så bestående  
 spår efter sig i Uddevalla som Sten Kristiansson. Han är  
 historikern som lyft fram staden ur det förgångnas dunkel  
 och målat säkra bilder och tecknat skarpa konturer av 
 skeenden och människor. Det är för att söka karaktärisera  
 honom som lärare, forskare och människa som denna  
 minnesteckning vuxit fram”. Så säger författaren 
 Sten Torgerson. Kom och hör honom berätta.
 Entré: Fritt för medlemmar i Uddevalla Humanistiska
 förbund, övriga 50:-. Betalas vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

3 september torsdag
18.00 Med ett ben i tonårsvärlden 
 En föreläsning som i första hand riktar sig till dig som  
 har barn på mellanstadiet eller som är tonåring.
 Vilka skyddsfaktorer kan vi vuxna sända med barnen  
 ut på livets resa? Föreläsare är Mia Börjesson som  
 har lång erfarenhet  av handledning av personal och  
 coaching och som är en flitigt anlitad föreläsare över  
 hela Sverige. 
 Kom och bli inspirerad, tanka energi och kunskap.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, 
 avdelningen för förebyggande socialt arbete.

Och vad är frågan?  
And what is the question?
5 september – 15 november

Vad innebär det att stå inför en händelse som vi inte 
förstår eller kan hantera, när vi fylls av förundran, 
osäkerhet och ambivalens, av moraliska, ideologis-
ka och existentiella frågeställningar? Vilken är den 
fråga på vilken en sådan situation är ett svar?  
I utställningens centrum hänger en stor trärelief som 
föreställer abstraherade räknetecken, en utsmyck-
ning för en bank i Uddevalla, nu i museisamlingen. 
I en video opererar en kirurg en mekanisk panda. I 
en annan video misslyckas en kvinna med att tala 
i tungor. På en vägghylla sitter en uppstoppad apa 
som dog av att äta lokalt tillverkade svavelständs-
tickor. Några åror som följde med på en flykt över 
Östersjön, målade i regnbågsfärger, står lutade mot 
en vägg och en serie fotografier avbildar förbrukad 
ammunition. Med mera. 
Och vad är frågan? består av verk av samtida konst-
närer och föremål ur muséets samling.

Medverkande konstnärer är Marie Andersson, 
Mats Bergquist, Kurt Dejmo, Carl Johan Erikson, 
Enno Hallek, Tove Kjellmark, Deimantas 
Narkevičius, Walid Raad, Anna Sandgren. 
Curator: Andreas Gedin.

Spökenas tid
22 september – 22 november 2015
Berättelser med penna och pensel av den 
bohuslänske folklivsmålaren C G Bernhardson.

I år det 100 år sedan Carl Gustaf Bernhardson föddes. 
Bohusläns museum gör därför en utställning till hans 
ära och visar målningar med tema spökerier.
Många av C G Bernhardsons målningar handlar om 
gammalt skrock.
Nästan alla människor var vidskepliga förr, särskilt 
som här vid kusten, där man levde av havet med alla 
risker det innebar. Människor som drunknat kunde 
förvandlas till gastar som stökade runt och skrämdes. 
Man måste veta hur man skulle hålla sig väl med - 
eller skydda sig emot - de olika varelser som 
befolkade världen.
I allt man gjorde gällde det att hålla oturen borta och 
istället locka till sig den goda turen.
Det fanns en massa regler för det. Besvärjelser att 
mumla...
Är all vidskepelse borta idag i vår upplysta tid?

Bild: Spöket blockerar vägen för kyrkfolket. 
Spöket reder sig bra trots folkets besvärjelser.
Målning av CG Bernhardson

Peter Larsson, kommundi-
rektör, Uddevalla kommun 
inviger.Föreläsning av ska-
parna av utställningen This 
is us: We exist i samverkan
med Martina Lindberg, 
ansvarig för genusfrågor
på Försvarshögskolan.

Mae Heydorn, opera- och kon-
sertsångerska med sina rötter 
i Bokenäs, numera verksam i 
Storbritannien, framför musik-
stycken av Jean Sibelius, Edvard 
Grieg, Wilhelm Stenhammar 
och Ture Rangström. Samtliga 
musikstycken handlar om kärlek 
och livslust men även om utan-
förskap och ångest. 

Den stora svamputställningen
17 – 20 september

Svampkonsulenter och andra 
svampkunniga lotsar dig 
rätt bland ätliga och oätliga 
svampar. Tag gärna med 
svampar för artbestämning 
och tillagningstips!

17 september torsdag
10–15 PRO–dag. Bohusläns föreningar inom PRO (Pensio 
 närernas Riksförbund) informerar och visar upp sin verk- 
 samhet. Presentation och uppvisning av olika aktiviteter  
 samt sång och musik.
 Samarrangemang med PRO-Distrikt Bohuslän.

16.30 Svensk FN-medlare mördad i Israel! 
 Har FN någon framtid? Uddevalla FN-förening 
 uppmärksammar Folke Bernadotte på hans dödsdag.
 Även en kort presentation av  FN:s milleniemål 2015 – 
 hur gick det? Nya mål; Tid för global aktion.
 Samarrangemang med Uddevalla FN-förening och  
 Sensus.

18.30 Moskébygge i Uddevalla – en kväll med
 information och debatt
 Vad är en moské till för? Välkommen till ett öppet  
 möte för att diskutera planerna på att bygga en 
 moské i Uddevalla och informera om hur en moské  
 fungerar i västerländsk modell samt att beskriva de olika  
 aktiviteter som den planerade  moskén kan komma att  
 innehålla utöver en bönesal.
 Politiska partier, media och allmänhet är inbjudna.
 Göran Larsson, religionsvetenskapliga institutionen,  
 Göteborgs universitet, medverkar.
 En panel medverkar bestående av Göran Larsson,  
 kyrkoherde Ingvar Humlén, Uddevalla, Zakaria 
 Kassem och Kivana Salehim, Islamiska förbindelse-  
 centret. Moderator är Jonas Magnusson, förbunds-
 studieledare, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet, 
 Jönköping. Samarrangemang med Islamiska förbindelse-  
 centret, Ibn Rushd Studieförbund och ABF.

22 september tisdag
13.00 Och vad är frågan? And what is the question?
 Visning av utställningen.
14.00 Spökenas tid. Invigning av utställningen.

19.00 Bikes vs cars
 Vi uppmärksammar den årliga europeiska trafikantveckan  
 som infaller 16-22 september  som uppmanar oss att  
 använda miljövänliga transporter.
 Cykeln är en fantastisk uppfinning med kraft att förändra  
 världen. Aktivister och politiker runt om i världen försöker  
 bryta sig fria från bilberoendet, men samtidigt har det aldrig  
 sålts fler bilar i världen än idag. Fredrik Gerttens film Bikes  
 vs cars skildrar en global kris vi alla innerst inne vet att 
 vi måste tala om: klimatet, jordens resurser, städer där  
 all yta är slukad av bilar, ett ständigt växande, smutsigt,  
 bullrande trafikkaos. De mäktiga intressen som tjänat på  
 privatbilismens framväxt investerar miljarder varje år på  
 lobby och reklam för att skydda sina affärer.
 Mikael Nilsson, cykelentusiast och ordförande i Filmis  
 - Uddevalla Filmstudio, introducerar filmen och är 
 moderator vid diskussion efter filmen.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, Filmis - 
 Uddevalla Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

23 september onsdag
18.00 Churchill var inte heller klok – om arbetslivet
 för personer med funktionsnedsättning
 Teaterföreställning av Gunilla Boëthius framförd av Östra  
 teatern. En underbar pjäs som i högt tempo tar med  
 åskådarna ut på en emotionell berg- och dalbaneresa.  
 Entré 75:-, biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Attention Uddevalla och ABF.

26 september lör – 27 september sön 10–16
Matvandring i Uddevalla

En helg då landsbygdsföretgare med anknytning till mat visar upp 
sig i Uddevalla och Fyrbodal. På Bohusläns museum sker för-

säljning av närodlade produkter och hantverk, tunnbrödsbak m.m.
Samarrangemang med Lane-Uddevalla Hushållningsgille samt 

Matvandring i Väst, Kust & Inland.

27 september söndag 
16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar Trevligt folk. 
 Regi: Anders Helgeson, Karin af Klintberg, 92 min, 
 Sverige 2015. Entré: Se 20 september söndag 16.00!
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. www.filmis.nu

29 september tisdag 
18:00 Borlänge, somalier och bandy
 Patrik Andersson, journalist och social entreprenör,  
 känd från årets mest sedda svenska film Trevligt   
 folk. Entré 100:-. Föranmälan till Sensus, 
 tel 0522-998 63 eller via Sensus hemsida.
 Samarrangemang med Sensus. 

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

24 - 27 september Bohusläns museum finns på
Välkommen 
till vår monter 
C05:42

Ackompanjerar på piano gör Mikael Landberg, mång-
sidig musiker, arrangör, kompositör och pedagog.

24 september torsdag
17.30 Bli Samhällsguide för en nyanländ – hur funkar  
 det? Vi tror att öppna och respektfulla möten mellan  
 människor är en väg till integration. Ta chansen att berika  
 ditt eget och andras liv!
 Samhällsguide Uddevalla startades i slutet av 2014. I  
 Sverige finns verksamheter där nyanlända och etablerade  
 svenskar matchas i frivilliga och personliga möten i ca  
 70 kommuner. Det är en fördubbling på 2 år. Hur kan det  
 komma sig? Vad går det ut på? Vilka erfarenheter finns?  
 Hur blir man Samhällsguide och vad gör man?
 Välkommen på informationsmöte med Linnea Lindgren,  
 samordnare Samhällsguide Uddevalla och Jonatan  
 Mathai, nationell koordinator för flyktingguide/språkvän.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun. 
 
18.00 
 Fånga solens energi – tjäna pengar!
 Uddevalla kommuns energirådgivare ger tips och råd.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla
 kommun och Uddevalla Naturskyddsförening.

(SBC) äger rum på Bastionen i 
Uddevalla med start kl 19.00. 
Inför detta möts vi på Bohusläns 
museum där SBC presenterar sig 
och informerar. Musikföreningar 
visar upp sig. Annelie Högberg, 
kulturnämndens ordförande, 

Två varvsarbeterskor på rast 1974. Foto: Arne Andersson


