
 
 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 
Årets julklapp i bokform? 
Äntligen kan vi presentera 
förlagets nya bok om 
Bohus Stickning! 

Honung från Skalbankarna, havtornspraliner, goda 
teer, havtornsvatten, fin fudge och närproducerat 
knäcke är smakprov på godsaker i vår butik.  
 
Den 14 oktober gör vi festligt tema i samband med 
Boktobermässan. Dagen därpå lyfter vi ”nyttigt är gott 
och roligt” - inspiration för de yngre besökarna! 

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
              

OKTOBER 2015

14 oktober onsdag
10–19 Boktober; Sista Boktober 
 med gänget.
 Utställningar, underhållning, kafé.
 Försäljning av hantverk från Ardmore och Linkärvens  
 dagliga verksamhet, presentation av lättläst litteratur och  
 lättläst samhällsinformation.
 Marknad med försäljning av festliga ting; smycken,  
 smink, parfym, konfektyrer.
 Kafé i Spisrummet kl 10-18.
 Program:
10.00  Invigning av Boktober 2015. Festligheter i Uddevalla  
 genom tiderna. Stefan Bergendahl berättar. 
 Musikunderhållning med Åke & Carl-Johan.
10.30  Vett och etikett. 
 Lena Mohlin berättar om festers seder och bruk.
13.00  Boktoberkavalkad. Det är femtonde och eventuellt sista  
 året vi firar Boktober. Här presenteras en kavalkad med  
 höjdpunkter ur tidigare års Boktober. 
 Stefan Bergendahl och Jan Uddén.
15.00  Vi minns Elvis. Musikunderhållning med Ingemar 
 Thorell och Kent Wikmo.
16.00  Tallens sångfåglar.
18.00  Dans till Svempas Svänggäng.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan  
 och Uddevalla kommun, Socialtjänsten avd Särskild 
 handikappomsorg. 

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

1 oktober torsdag
17.00 Bröstcancerdagen
 Bröstcancerföreningen Emelie (BCF Emelie) informerar.
 Lotteri, utställning, förtäring.
18.00  Föreläsning av onkolog Gunnar Lengstrand.
 Samarrangemang med BCF Emelie.

18.30 Skogsvård – Avverkning. En dialogkväll kring hur vi  
 tar hand om vår skog idag och inför framtiden.
 Kvällens gäster: Martin Jentzen, konsult med strategiska  
 skogsbruksfrågor och Katarina Johnsson, styrelseleda- 
 mot LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)  Västra Götaland.
 Samtalsledare: Jan Uddén, Bohusläns museum.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

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 
– 10 januari 2016

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.

Expedition Röda Havet –
ett 60-årsminne 
– 15 november

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. 

11 oktober söndag 
13.00 Mordet på Orientexpressen. Vi visar filmen från  
 1974 som är baserad på Agatha Christies Hercule   
 Poirot-deckare från 1934 med Ingrid Bergman i en
 av rollerna. Entré 40:-, biljetter i museets reception,  
 0522-65 65 01

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Cornelias kärlek
 Lyxkvinnan Cornelia i Bukarests välmående, sociala  
 elit får en kväll ett omtumlande telefonsamtal om sitt  
 enda barn Barbu. Denna mansbebis mellan 30 och 40  
 år har kört ihjäl ett barn från en fattig familj och smitit.
 Regi: Calin Peter Netzer, 112 min, Rumänien 2012.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

12 oktober måndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker
 Viljans triumf. En propagandafilm från 1935 av den 
 tyska filmskaparen Leni Riefenstahl. Filmen är en krönika  
 över partidagarna i Nürnberg 1934. 118 min.
 Fem klassiker visas i höst. Övriga visningsdatum är 21/10,  
 4/11, 18/11 och 2/12. Se alla fem för 200:-. Om du har
 terminskort för filmvisningarna söndagar betalar du 150:-.  
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

13 oktober tisdag
14.00 Spökenas tid
 Vi visar utställningen med Carl Gustaf Bernhardsons 
 målningar i tema spökerier.

18.00 Är du beredd att hjälpa till? Bli medlem i 
 Frivillig Resursgrupp, FRG
 Frivillig resursgrupp består av frivilliga som vill ställa upp  
 och hjälpa till vid oväntade händelser. Runt om i landets  
 kommuner pågår för fullt rekryteringsarbete av nya 
 medlemmar och utbildning av dessa. De senaste hän- 
 delserna som t ex skogsbranden i Västmaland och över- 
 svämning i Hallsberg visar på ett stort behov av frivilliga  
 som kan ställa upp när en extraordinär händelse inträffar.
 Du behövs i din kommun!
 Samarrangemang med Civilförsvarsförbundet Uddevalla,  
 Frivilliga Resursgruppen och Uddevalla kommun.

19.00 Simbi - kraftfullt, funkigt och varmt känslofullt
 Det kreolsjungande niomannabandet som spelar 
 ”vodou-beat” är det enda i sitt slag. Simbi skapar själfull  
 dansmusik, modern och egen, inspirerad av den haitiska  
 rootsmusiken (mizik rasinn) bandet har lärt sig på plats i  
 Port-au-Prince och på den haitiska landsbygden.
 I gruppen ingår Lotta Sjölin Cederblom - sång, Sten  
 Källman - saxofon, Klas Nilsson - trumpet, Markus 
 Ahlberg - trombon, Mats Eriksson - gitarr, Christopher  
 Ek - keyboard, Stefan Bergman - bas, Rubens Millet  
 Herrera - congas och Per Svenner - trummor.

26 oktober måndag
14.00 Film: Vildkatten Banjo och Ville och Vilda Kanin
 Banjo är en glad kattunge som bor med sina föräldrar  
 och syskon på en bondgård. Han ställer till mycket bus  
 och hans pappa skäller ibland på honom. En dag rymmer  
 han in till staden. 25 minuter, svenskt tal.

 Ville och Vilda Kanin
 Både frihet och trygghet är ord som står för något de flesta  
 av oss hyllar. Men kan tryggheten bli förlamande? Är alla  
 starka nog att hantera friheten? Och vad är egentligen  
 frihet? Kaninen Ville rymmer en dag ur sin bur...
 25 minuter, svenskt tal.
 Entré: Fritt. Gratisbiljetter finns i museets reception, 
 0522-65 65 01, från 16 oktober.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio,  
 Uddevalla kommun och Kultur i Väst.

7 oktober onsdag forts.
18.00 Det sköna är svårt 
 Film om konstnären Carl Fredrik Hill, en av Sveriges  
 främsta landskapsmålare. Filmen bygger på Hills min- 
 nen från Paris och målarresor i Normandie.
 Dokumentär från 2009. Regi: Anders Wahlgren.
 Samarrangemang med Uddevalla Konstförening.

Och vad är frågan?  
And what is the question?
– 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 svaveltänd-
stickor. 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 museets 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
– 7 februari 2016
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

12.00 Vi firar FN-dagen med musikprogram där 
 Västerskolans musikklass samt Moa och Sunniva 
 Brynnel framträder.
 Insamling till ”skolmat ger kunskap”.
 Samarrangemang med Uddevalla FN-förening. 

13.00 Sonja Radojkovic - piano
 Sonja Radojković föddes 1969 i Belgrad och började  
 spela piano vid sex års ålder. Hon är utbildad vid Musik- 
 högskolan i Belgrad och sedan på Tjajkovskijkonser-
 vatoriet i Moskva. Sonja spelar solokonserter runt om i  
 världen; Asien, Europa och Amerika, och samarbetar  
 med många kända artister, inte bara i Serbien utan i 
 hela Europa. Hon är berömd för sitt dynamiska och 
 temperamentsfulla sätt att spela. Här hör vi henne 
 framföra stycken av Chopin, Beethoven m fl.

27 oktober tisdag
12.30 Sveriges nya sedlar
 Nu får Sverige nya sedlar. Det största sedelutbytet i  
 Sveriges historia.  De nya 20-, 50-, 200-, och 1000-
 kronorssedlarna är giltiga betalningsmedel från den 
 1 oktober i år medan de nya 100- och 500-kronors sedlarna  
 blir giltiga betalningsmedel i oktober 2016.
 På de nya sedlarna är några av våra mest berömda  
 personer avbildade; Astrid Lindgren, Evert Taube, Birgit  
 Nilsson, Dag Hammarskjöld, Ingmar Bergman och Greta  
 Garbo. Stefan Bergendahl berättar om den kulturhistori-
 ka bakgrunden till våra nya sedlars personer och motiv.

13.00 Spökenas tid
 Vi visar utställningen med Carl Gustaf Bernhardsons 
 målningar i tema spökerier. 

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

3 oktober lördag
11–15 Äppledag 
 Pomolog Thomas Andersson sortbestämmer äpplen.  
 Tag med minst tre välutvecklade exemplar av de äpplen  
 du vill ha sortbestämda. 
 Samarrangemang med Studiefrämjandet.

4 oktober söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar
 Rättegången – Amsalem vs Amsalem
 Mästerligt judiskt skilsmässodrama regisserat   
 av det israeliska syskonpar, vars mamma är   
 förebild för filmens huvudperson. 
 Regi: Ronit och Shlomi Elkabetz, 115 min,
  Israel/Frankrike/Tyskland
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio 
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

5 oktober måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander
 Kända och mindre kända mästerverk samt piano-
 arrangemang över kända melodier.

6 oktober tisdag
13.00 Och vad är frågan? 
 Vi visar utställningen som består av verk av samtida  
 konstnärer och föremål ur museets samlingar.

7 oktober onsdag 
13.00 Arkeologen berättar: En väg genom världsarvet?
 Arkeolog Christina Toreld berättar i utställningen 
 Björnklor & Hasselnötter.

17.00 Broderiträff: Tänkvärda tankar med nål och tråd
 Vi startar höstens temabroderi med att färga bakgrunds- 
 tyger och skissa på bilder.
 Ta med syskrin, papper, pennor, kritor, sax och förkläde.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och
 Studiefrämjandet.

13.00 Arkeologen berättar: Kökkenmöddingar, hyddor
 och skred. Arkeolog Robert Hernek berättar i utställ- 
 ningen Björnklor & Hasselnötter.

15 oktober torsdag
12.30 Pianomusik från 1800-talet
 Thomas Görling framför stycken av Chopin och 
 Debussy samt svensk romantik.

13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Utställningsantikvarie  
 Sofie Henryson Rudvall visar utställningen.

15–19 Kålrot & Krusbär
 En eftermiddag om måltidspedagogik. 
 Information och aktiviteter presenteras 
 av Uddevallas kommunala förskolor och 
 Läromat. Det handlar om att integrera 
 mat och måltid i den pedagogiska 
 verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och  
 måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen för 
 förskolan och de nationella folkhälso- 
 och miljömålen. Framför allt handlar det om
 att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat  
 och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten,  
 både teoretiskt och  praktiskt.
 Samarrangemang med Uddevallas kommunala
 förskolor och Läromat.  
 
18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor:
 Mat med tanke. Ta makten över din mat. Ekologisk  
 mat är framställd av råvaror från odlingar och djur-
 uppfödning i samspel med naturen. KRAV-godkända  
 gårdar kontrolleras kontinuerligt så att regler följs och i  
 förädlingen är vissa tillsatser förbjudna.
 E.k.Logisk handel och Kaprifolkött informerar om vad vi  
 ska tänka på för att få bästa kvalité både för oss själva  
 som för naturen. Vi bjuder på ekologisk fika.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla 
 kommun och Naturskyddsföreningen.

8 okober torsdag 
10–16 Psykiatrins dag – 
 En hoppfull dag om psykiatrin
 Program i Hörsalen:
10.30 Vad gör Uddevalla kommun? 
 Stefan Skoglund inleder dagen. 
11.00 Kamratföreningen Vänkraft. 
11.30 Anhörigcentralen – en neutral plats. 
13.00 Sip (samordnad invidividuell plan), behövs det?
13.30 Här är den psykiatriska vården. 
14.00 Personligt ombud, vad är det? 
15.00 Musslan - de osynliga barnen. Om stödgrupper
 för barn som växer upp med föräldrar som har
 psykisk ohälsa eller missbruksproblem. 
15.30 Annas oroliga mamma. Att växa upp med
 föräldrar som har psykisk ohälsa.
16.00 Anita från Attention avrundar och summerar
 dagen.
 Program på Hyllan:
10.00  Musikframträdande
14.30 Musikframträdande
10–16 Hela dagen information om olika föreningar och
 verksamheter med koppling till psykisk ohälsa
 i Uddevalla. 
 Aktivitetshuset Hasselbacken ställer ut bilder
 och säljer egentillverkade produkter.
 Samarrangemang med Attention Uddevalla, Kamrat-
 föreningen Vänkraft, IFS Fyrbodal och NU-sjukvården. 

18 oktober söndag
12.30 Lunchkonsert med Ranrike Spelmän
 Ranrike Spelmän består av spelmän från olika delar av  
 Bohuslän och de har en bred repertoar med låtar från  
 landskapet.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Birdman 
 En lysande komedi fylld av magisk realism med ständiga  
 blinkningar åt tidigare filmer. Beskriven som en njutning  
 från första till sista bildrutan. Fyra Oscars-statyetter  
 2015, bl a för bästa film och bästa regi.
 Regi: Alejandro González Iñárrutu, 120 min, USA 2014.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

19 oktober måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander
 Kända och mindre kända mästerverk samt piano-
 arrangemang över kända melodier.

20 oktober tisdag
18.30 När livet inte blir som man tänkt sig...
 Fredrik Ekdala, komiker och skådespelare var på stabil  
 väg mot de större scenerna. Målen var satta och 
 karriären utstakad. Men 45 år gammal fick han 
 diagnosen Parkinsons sjukdom... 
 Föreläsningen ger oss värdefulla insikter i hur vi hanterar  
 olika krissituationer och hur vår plastiska hjärna kan 
 tränas till att möta svårigheter.
 Entré: 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

19.00 Dinkytown. Poeter och artister på estraden, oförstärkt i  
 en trivsam miljö. Kvällens artist: Boy Omega.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, KulturUngdom  
 och Kultur och fritid Uddevalla kommun.

21 oktober onsdag 
13.00 Arkeologen berättar: Brons i Bohuslän
 Arkeolog Christina Toreld berättar i utställningen 
 Björnklor & Hasselnötter.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker
 Diktatorn. Filmen handlar om en judisk barberare som  
 drabbats av minnesförlust och inte känner till de föränd- 
 ringar som pågår. Den galne diktatorn Adenoid Hynkel,  
 ett nidporträtt av Hitler, har tillsammans med sina två  
 kumpaner Garbitsch, skrämmande lik Goebbels, och  
 Herring, en blandning av Himmler och Göring, tagit över  
 landet. Sakta med säkert börjar han inse vad som pågår  
 och tillsammans med sin flickvän Hannah måste han nu  
 kämpa för att överleva 124 minuter från 1940.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

19.00 David Urwitz - konsert

 I samband med årets skivsläpp, dubbelsamlingen ”David,  
 vad är det du vill höra?” ger sig David Urwitz ut på en 
 höstturné genom Sverige.
 David Urwitz har tagit sig fram som en ordentlig utmanare 
 på den svenska singer/songwriter-scenen. Samtliga  
 hans skivor har fått ett fint mottagande och har rosats  
 av publik och kritiker. På tio år har David släppt sex skivor  
 och gjort över 400 spelningar i Sverige och Norge. Hans  
 musik hörs i både radio och TV. Ändå beskrivs David  
 ibland som en av Skandinaviens bäst bevarade hemlig-
 heter. Entré 200:-, biljetter i museets reception 
 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Coffeemusic. .

22 oktober torsdag
13.00 Och vad är frågan? 
 Vi visar utställningen som består av verk av samtida  
 konstnärer och föremål ur museets samlingar.

18.00 Svenska insatser för fred i mellanöstern-
 konflikten. F.d. officeren Karl-Göran Sundvall 
 berättar. Entré: Medlemmar i Uddevalla Humanistiska  
 förbund fri entré, övriga 50:-. Medlemskort och entréer
 löses vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska
 förbund.

24 oktober lördag
11–15 Seminarium ”Versmått”
 Västsvenska författarsällskapet ”Sveriges äldsta författar- 
 sällskap” för gemenskap kring det skrivna ordet i västra  
 Sverige inbjuder till en dag i litteraturens tecken!
 Mycket av vår tidiga historia är skriven på många olika  
 versmått (diktform). Det är också mycket av den kända 
 lyriken. Mariette Berm är språkvetare och lärare och har 
 ett stort intresse för språk. Här guidar hon oss bland vers- 
 mått som jamb, troké m fl som syftar till nyskrivna alster.
 Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Västra 
 Götaland på vgregion@sv.se eller tel 0522-65 33 33.
 Uppge ev specialkost.
 Avgift 200:-, betalas på plats, lunch ingår.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan och  
 Västsvenska författarsällskapet.

25 oktober söndag 
12.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Lasse Lundberg,  
 Fjällbackaprofil, författare och nära vän till Ingrid 
 Bergman, berättar utifrån utställningens bilder och
 föremål. Entré 60:-, förbokning på tel 0522-65 65 01.

13.30 Jag är Ingrid. 
 Vi visar Stig Björkmans dokumentärfilm som är ett 
 personligt och fängslande porträtt av Ingrid Bergman.
 Entré 80:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Big Eyes
 Kitschiga oljemålningar med närbilder av barnansikten  
 med abnormt uppförstorade ögon gjorde succé på   
 1960-talet i USA och spreds över världen som affischer  
 och vykort. Walter Keane påstods vara ”konstnären”.  
 I själva verket var det hans fru Margaret, som stod  
 hemma och massproducerade de förskräckliga verken.  
 Regi: Tim Burton, 106 min, USA.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Höstlov på Bohusläns museum

27 oktober tisdag
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 & 15.00
 Snickra fågelholkar
 Du får bygga ihop en eller flera 
 fågelholkar under sakkunnig ledning 
 och du får tips om hur man lockar fåglar till sin trädgård. 
 Från 7 år. Kostnad: 40:-/holk. 
 Vill du vara med? Anmäl namn, dag och tid till 
 Bohusläns museum på 0522-65 65 01. 
 Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet.  
11–14 Hur skulle du se ut om du hade varit en 
 gräddkanna? Höstlovsaktivitet för alla åldrar. Alfons  
 Karlsson samlade på gräddkannor, alla i olika former och  
 färger med sin egen personlighet. Kom och gör din egen  
 gräddkanna utifrån den du är. Drop-in.
 Materialkostnad 20:-.

14.00 Film: Pojken med det tickande hjärtat 
 Slutet av 1800-talet i Edinburgh. Lille Jack föds på en  
 så kall dag att hans hjärta fryser till is. Barnmorskan  
 ersätter han hjärta med ett gökur, som kommer att 
 fungera så länge Jack följer reglerna. 
 88 minuter, svenskt tal. 
 Entré: Fritt. Gratisbiljetter finns i museets reception, 
 0522-65 65 01, från 16 oktober.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio,  
 Uddevalla kommun och Kultur i Väst.

15.00 Spökenas tid. För barn 6-11 år.
 Museipedagog Elisabeth Corsander berättar till 
 C G Bernhardsons bilder som handlar om spöken, gastar  
 och annat övernaturligt från förr i tiden. 

28 oktober onsdag
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 & 15.00
 Snickra fågelholkar
 Du får bygga ihop en eller flera fågelholkar under sak-
 kunnig ledning och du får tips om hur man lockar fåglar till  
 sin trädgård. Från 7 år. Kostnad: 40:-/holk. 
 Vill du vara med? Anmäl namn, dag och tid till 
 Bohusläns museum på 0522-65 65 01. 
 Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet. 

11–14 Gör din egen dödskalle!  
 Höstlovsaktivitet för alla åldrar. 
 Snart är det Halloween - vad passar då 
 bättre än att dekorera en dödskalle efter 
 sin egen personliga smak? Ingen konst - något som 
 alla kan göra! Drop-in. Materialkostnad: 20:-.

14:00 Film: Resan till Fjäderkungens rike
 Den lilla kaninen Johan bor på ett skepp tillsammans med  
 sin pappa sedan hans mamma rest iväg till Fjäderkungens  
 rike. En dag när hans pappa åker iväg för att handla får  
 Johan ett mystiskt samtal på skeppets radio. 
 75 minuter, svenskt tal. 
 Entré: Fritt. Gratisbiljetter finns i museets reception, 
 0522-65 65 01, från 16 oktober.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio,  
 Uddevalla kommun och Kultur i Väst.

15.00 Spökenas tid. För barn 6-11 år.
 Museipedagog Elisabeth Corsander berättar till 
 C G Bernhardsons bilder som handlar om spöken, gastar  
 och annat övernaturligt från förr i tiden. 

28 oktober onsdag
13.00 Arkeologen berättar: Döden, döden, döden
 Arkeolog Pia Claesson berättar i utställningen 
 Björnklor & Hasselnötter.

30 oktober fredag
14.00 Film: Trigger
 En varm och spännande film om att man kan våga nästan  
 allt för att rädda någon man tycker om. Hon har tämjt den  
 vildaste hästen på sin morfars hästgård. Det är i alla fall  
 vad Alise berättar för sina kompisar. Så när en vild och  
 skadad häst dyker upp i staden förväntar sig alla att Alise  
 ska kunna lugna den. Problemet är bara att hon egentligen  
 är livrädd för hästar.  
 75 minuter, norskt tal, svensk text. 
 Entré: Fritt. Gratisbiljetter finns i museets reception, 
 0522-65 65 01, från 16 oktober.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio,  
 Uddevalla kommun och Kultur i Väst.

31 oktober lördag
13:00 Reinodagen 2015
 En glittrande cirkusföreställning i höstmörkret till minnet av  
 cirkusartisten ”Reino” Karl Otto Andersson. 
 I samband med föreställningen delas årets Reino-
 stipendium ut till en lovande cirkusartist.
 Samarrangemang med Reinos Vänner, Uddevalla kommun,  
 Cirkusexpressen, Bohusläningen och Uddevallahem.


