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  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 
 

Certifierade i Västsvensk Mersmak.
www.kajkant.se

Museibutiken 

Vi säljer nu de snygga underläggen Uddevalla och 
Bohuslän i butiken. Designade i Uddevalla, se vårt
instagram.

Passa på att göra det om än mer mysigt och 
inbjudande i hemmet.

Under februari månad lämnar vi 25 % rabatt på Cozy 
Livings kuddar och plädar, så länge lagret räcker.

Som sportlovserbjudande vecka 7 och 8 kan du köpa 
den välbeprövade ringblomssalvan med 10 % rabatt 
samt ståltermosmuggen med 20 %. 
Två produkter att ladda med under denna tid på året.

Välkommen till oss!
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FEBRUARI 2016

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

4 februari torsdag
13.00 Visning av uställningen Marie-Louise Ekman –  
 konst och film. 

17.00 Vi i femman. Direktsändring av semifinal i frågesport-
 tävlingen för femteklassare. Programledare: Skoob Salihi.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar Wild Tales  

Spökenas tid
– 7 februari 

Många av C G Bernhardsons målningar handlar om 
gammalt skrock. Nästan alla människor var vidskep-
liga 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.

Bild: Spöket blockerar vägen för kyrkfolket. 
Spöket reder sig bra trots folkets besvärjelser.

17.30 Om ensamkommande flyktingbarn
 Vilka är de och varifrån kommer de? Varför kommer de hit?  
 Hur ta vi emot dem och vilka utmaningar möter dem?
 Heidi Rasmussen, sektionschef och Cecilia Bäck, 
 familjehemssekreterare i sektionen för ensamkommande  
 barn, Socialtjänsten, Uddevalla kommun, berättar.
 Samarrangemang med Uddevalla FN-förening, Rädda  
 Barnen och ABF.

18 februari torsdag 
12.30 Stenkammargravar – 5000-åriga monument i
 Västsverige. Arkeolog Niklas Ytterberg berättar den  
 spännande historien om våra äldsta bevarade monument  
 från den första jordbrukarkulturen och dess kontakter över  
 Västerhavet. Niklas kommer också att visa utställningen  
 Stenkammargravar.   

1 februari måndag
12.30 Kurt Wiklander – pianokonsert
 Kända och mindre kända mästerverk samt piano-
 arrangemang över kända melodier.

26 februari fredag 10–16 
Bygg din egen fågelholk och måla den 
Se 25 februari torsdag.

Stenkammargravar
– 28 februari 

Bohusläns museum har nyligen gjort en kartering av 
västkustens unika stenkammargravar. De är spår av 
den första jordbrukarkulturen och våra äldsta monu-
ment. Du kan se dem än idag, efter mer än 5000 år! 
I den här utställningen får du ögonblicksbilder från 
en arkeologisk upptäcktsresa, lära dig mer om stenål-
dersmonument och om hur vi arkeologer jobbar.

10 februari onsdag
18–21 Konsten att leda sig själv och andra
 Att vara ledare men ändå inte. Som ideellt arbetande  
 ledare är du oerhört värdefull och du gör skillnad.
 En föreläsningskväll med Stig Wiklund, verksam som  
 mental tränare, coach, föreläsare och inspiratör. 
 En kväll med många reflektioner och goda skratt.
 Det finns 70 platser, fri entré men anmälan krävs. 
 Anmäl till kerstin.wennebro@sv.se, tel 0763-26 97 12.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. 

7 februari söndag
14.00 En himskans massa människor 

18–20 Fågel-Jannes skådarskola: Fåglar i vintervatten 

18.00 Vart är Ryssland på väg under Putin?

21 februari söndag 
9–14 Fågelexkursion – Vinterfåglar

Möte med minnen
Visning i våra utställningar för personer med 

demensdiagnos tillsammans med anhöriga och följeslagare.. 
Måndag 15 februari kl 14.00.

Utan kostnad men föranmälan krävs.
Anmäl till elisabeth.corsander@vgregion.se, 0522-65 65 31 

eller till ingrid.uhlman@vgregion.se, 0522-65 65 21 
senast fredag veckan innan.

23 februari tisdag
18.00 Att bli äldre med intellektuell funktions-
 nedsättning. Hur påverkas personen av sitt åldrande?  
 Margareta-Lunde Martinson, sjuksköterska, föreläser.
 Personer med utvecklingsstörning blir allt äldre idag och  
 med det sker stora förändringar gällande både bemötande  
 och omvårdnad. Många personer med utvecklingsstörning  
 drabbas också av demenssjukdomar och det är svårt att  
 se skillnad på vanligt åldrande och en begynnande demens  
 hos personer med utvecklingsstörning. Vad behöver du  
 veta för att kunna ge ett så bra bemötande som möjligt?
 Entré 50:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Marie-Louise Ekman – 
konst och film
– 24 april

Marie-Louise Ekmans konstnärskap är mångsidigt 
och uppmärksammat. Sedan debuten 1967 har hon 
rört sig mellan måleri, grafik, textilapplikation, barn-
böcker, scenografi, film, skulptur och teater. 
Utställningen i Konsthallen på Bohusläns museum 
visar på hur det sceniska är en bärande idé som 
präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, 
oavsett konstform.  
I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt 
från 1970- och 80-talen samt ett gediget arkiv-
material från Ekmans arbetsprocess. Utställningen 
är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete
med filmbolaget Hinden och Tensta konsthall samt 
kompletterad med ett flertal inlånade verk.

Bild: 
Verket Anna 
1984

Flykt 
– 10 april

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt 
runt om i världen idag. Människor som tvingats 
lämna sina hemländer på grund av krig, konflikter, 
förföljelse och katastrofer. 
Fotograf Anders Hansson har under tio års tid 
fotograferat och rapporterat om flyktingars och 
migranters villkor runt om i världen. Utställningen 
består av ett hundratal fotografier från flyktingläger 
i Afghanistan, Kongo, Serbien, Pakistan, Tchad, 
Libyen, Libanon och Syrien. 
I utställningen visas också bilder från flykting-
strömmen i Grekland.

Årets bild
– 27 februari

Medlemmar i ABF fotoklubb ställer ut bilder på temat 
”Polaritet”(motsatser).
Besökare är välkomna att rösta fram bästa bilden.

5 februari fredag
12.00 Alla tiders visor
 Harmonikören under ledning av Maria Henriksson.
 framför klassiska och moderna guldkorn ur den
 svenska visskatten.

13.00 Visning av utställningen Marie-Louise Ekman –
 konst och film.   
17.00 Vi i femman. Direktsändring av final i frågesport-
 tävlingen för femteklassare. Programledare: Skoob Salihi.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst. 

13 februari lördag
13.00 Invigning av utställningen På väg mot Island
 Om det bohuslänska sillfisket på Island.
 Sekreteraren för Bohusläns Islandsfiskares förening,  
 Stig Selander, inviger.

16.00 Från klassiskt till jazz. Margareta Bengtsson,  
 harpa och sång och Anders Jormin, kontrabas.
 Entré: ord 250:-, medlem i Collegium musicum 150:-,  
 ungdom 50:-. Biljetter via Nortic.se eller i museets
 reception. Samarrangemang med Collegium musicum.

18–20 Fågel-Jannes skådarskola: 
 Övervintrande rovfåglar och ugglor

9 februari tisdag 
12–15 Uddevallas Framtida Företagare
 Lokal mässa i ung företagsamhet. Du får se produkter och  
 tjänster som du inte trodde fanns – allt till bra priser. Varför  
 inte passa på att handla en unik present till dig själv eller  
 någon du tycker om?
12.30 Prisutdelning till UF-företagen som har årets monter, vara,  
 tjänst, affärsidé, logotyp, produktutveckling och hållbar  
 utveckling. Samarrangemang med Uddevalla kommun,  
 Udddevalla Näringsliv, Thoren Innovation School, 
 Uddevalla Gymnasieskola och Ung Företagsamhet.

17 februari onsdag
13.00 Visning av utställningen Flykt. 

 
SPORTLOVSAKTIVITETER 22 - 26 februari, 

se separat ruta!

14 februari söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar  Miraklet i Viskan
 Bjarne driver en flyttfirma tillsammans med sin fru Malin,  
 men det går knackigt och de behöver låna pengar.
 På andra sidan älven bor Bjarnes svärfar Halvar. De två  
 har aldrig dragit jämnt men Malin ser ingen annan utväg  
 än att gå över älven för att be Halvar att borga för lånet.  
 Ett beslut som kommer att få oanade konsekvenser.
 Regi: John O Olsson, Sverige, 1 tim 46 min. 
 För entréer och medlemskort, se söndag 7 februari
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

17.00 Sverigefinnarnas dag
 Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari och då är alla  
 Uddevallabor med eller utan finsk anknytning bjudna  
 till ett underhållande firande. 
 En nybildad duo från Göteborg, Anna Heikkinen 
 (sångerska med rötter i Finland och Bohuslän) och 
 Larisa Ljungkrona (musiker-dragspelare-accordio- 
 nist-kompositör) spelar härlig finsk tango.
 Fikaservering, tävlingar och trevlig gemenskap.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

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

25 februari torsdag
18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor.
 Presentationer och föreläsningar i aktuella ämnen.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, 
 Uddevalla kommun och Naturskyddsföreningen.

På väg mot Island – 
Om det bohuslänska sillfisket på Island 
13 februari – 8 maj

Sillen har haft en speciell plats i Bohusläns historia. 
Minst fyra sillperioder har Bohuslän tagit sig igenom, 
den sista tog slut i början av 1900-talet. Då måste 
bohusläningarna söka sig till nya vatten. En ny desti-
nation var Island. Där fanns stor fet sill! Och Bohus-
län behövde sill, 
grossisterna och konservindustrin behövde sill. 
Från 1920-talet till slutet av 1960-talet fiskades det 
sill utanför Island. Något som islänningarna inte alls 
var glada åt.

2 februari tisdag
17.00 Broderiträff. Insamling av temabroderiet om tänkespråk  
 och förberedelser inför den nya uställningen.
 Alla intresserade välkomna.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet. 
 
17.00 Vi i femman. Direktsändring av semifinal i frågesport-
 tävlingen för femteklassare. Programledare: Skoob Salihi.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

18–20 Fågel-Jannes skådarskola: 
 Vinterfåglar runt husknuten

Denna afton ägnas främst åt de fåglar som ses vid 
fågelmatningar i parker och trädgårdar. Mesar, sparvar, 
finkar, trastfåglar, kråkfåglar och hackspettar.

Fågel-Jannes skådarskola riktar sig främst till barn och 
unga, gärna i sällskap med vuxna. Ni kommer att få 
bekanta er med många fågelarter som man kan se i 
Uddevallatrakten och övriga Bohuslän. Skådar-
skolan består av tio tillfällen. Vid sju inneträffar tittar vi 
på bilder, på monterade fåglar, lyssnar på fågelläten 
och gör lite gruppövningar. Vid tre tillfällen åker vi ut 
och fågelskådar, främst på lokaler runt Uddevalla och 
Ljungskile. Du får inte bara lära dig hur man skiljer 
olika arter åt på utseende, utan även deras ekologi, 
flyttning, näringsstrategier m.m. 

De sju inneträffarna är under sju tisdagar, 
2 februari, 9 februari, 16 februari, 23 februari, 
1 mars, 15 mars och 22 mars, kl. 18–20.

3 februari onsdag
13.00 Visning av utställningen Flykt.

Att vinna hela världen men förlo-
ra sin själ. Om framgångssagan 
med Ace of Base, 30 miljoner 
sålda skivor, knivöverfall och att 
slutligen finna frid.

Jenny Berggren delar med sig 
av en osannolik, fängslande och 
upplyftande livsberättelse.

19.00 Jenny Berggren

Vi bjuds på ett medryckande och inspirerande 
musikprogram för alla åldrar där Jenny med pianist 
varvar egen och andra kända artisters musik med berät-
telser från sitt liv som framgångsrik popstjärna.
Entré 225:-, stud 150:-, rabatt för medlem i Riksteater-
föreningen 50:-, biljetter säljs på Medborgarkontoret 
0522-69 60 23.
Samarrangemang med Uddevalla Riksteaterförening.

Allan Edwall, Dan Andersson, Olle Adolphson, Evert Taube 
med flera. Andra är nya karaktärer från Emils egna låtar 
och texter.

Vissångaren och musikern 
Emil Andersson bjuder på ett  
persongalleri. En härlig stund 
med berättelser om olika  
människor, deras liv, val och 
svårigheter längs vägen. 
Vi får bekanta oss med kända 
karaktärer ur den svenska
visskatten genom verk av

Entré: Medlemskort 350:- och se säsongens 12 filmer.
Du kan också lösa kort för tre valfria filmer för 200:-.
Ungdomar 15-20 år, medlemmar i landstingets
personalklubb och medlemmar i Uddevalla kommuns
personalförening får 50:- i rabatt på 12-filmskortet.
Lösa biljetter säljs ej. Samarrangemang med Filmis – 
Uddevalla Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

Livet är fyllt av orättvisor och 
det gör människor både 
stressade och deprimerade. 
För vissa brister det. 
Detta är en film om just dem.
Regi: Damián Szifron, Spanien, 
2 tim 2 min.

Änder, svanar, måsfåglar, sothöna, smådopping och 
gråhäger är några av de vattenbundna arter som kan ses i 
öppna vattendrag, hamnar och vintervakar.  
För mer information om skådarskolan, se 2 februari tisdag. 

16 februari tisdag
13.00 Visning av utställningen Marie-Louise Ekman –
 konst och film.  

18.00 Kroppsspråket – vad säger folk egentligen?
 Kroppsspråket är det tysta kraftfulla språket. All kommuni- 
 kation mellan människor handlar om samma sak, att för- 
 medla något och sedan försöka tyda gensvaret man får.  
 Det kan väl inte vara så svårt?
 Att bli bättre på att tolka andra signaler samt att bli mer  
 medveten om vilka signaler du själv sänder ut är något  
 som vi alla tjänar på. Mikael Kyrklund är utbildad regissör  
 i England och har jobbat med att analysera och lära ut  
 kroppsspråk inom film, tv, teater, reklam och fackförbund i  
 25 år. Anmäl dig på http://sensus.se/Evenemang/
 kroppsspraket—vad-sager-folk-egentligen-972113/
 Samarrangemang med Sensus.

De flesta rovfåglar flyttar och de flesta ugglor stannar kvar. 
Mindre antal av sparvhök, duvhök, havsörn, kungsörn, 
tornfalk, pilgrimsfalk, ormvråk och fjällvråk är övervintrare 
i våra trakter.
För mer information om skådarskolan, se 2 februari tisdag.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 Så går det till i krig
 Filmen som också kallas Generalen är en stumfilm från  
 1927 av och med Buster Keaton som spelar Johnnie Gray,  
 en sydstatare i det amerikanska inbördeskriget.
 Från 1927, 67 minuter.
 Entré: Se fem klassiker i vår för 200:-, du som har ter- 
 minskort för hösten betalar 150:-. Biljetter och kort löses  
 vid dörren. Lösa biljetter säljs ej. 
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.

Stig Fredriksson, 
journalist, utrikeskorres-
pondent och   
Rysslandskännare, 
berättar. Entré: Fritt för 
medlemmar i
Uddevalla Humanistiska 
förbund, övriga 50:-.
Entréer och medlemskort 
löses vid dörren. 

Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

Vi tittar på vinterfåglar på land och i vatten i trakterna av 
Uddevalla och Ljungskile under ledning av Jan Uddén.
Samling vid Bohusläns museum kl 09.00.

16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar Dheepan

Vinnare av Guldpalmen i Cannes 2015.
Regi: Jacques Audiard, 1 tim 49 min. 
För entréer och medlemskort, se söndag 7 februari
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
och Studieförbundet Vuxenskolan. 

En före detta soldat, en ung 
kvinna och en liten flicka 
utger sig för att vara en 
familj för att kunna fly från 
inbördeskriget i Sri Lanka. 
Trots att de inte känner var-
andra försöker de nu bygga 
ett liv tillsammans.

23 februari tisdag
18–20 Fågel-Jannes skådarskola: Vinterfåglar i havsbandet

Oftast är det isfritt i havsbandet och där kan man se alkor, 
doppingar, lommar, skarvar och änder som är mindre 
vanliga i innerskärgården.
För mer information om skådarskolan, se 2 februari tisdag.

KUL PÅ SPORTLOVET

22 februari måndag 14.00 film: Till vildingarnas land
Nioåriga Max rymmer hemifrån och 
seglar över havet för att bli kung 
över ett förunderligt rike med jätteli-
ka luddiga vildingar – men att vara 
kung kanske inte är så bekymmers-
löst som det ser ut. 
96 minuter, svenskt tal.

Samtliga sportlovsfilmer är i samarrangemang med Filmis – 
Udevalla Filmstudio, Kultur och Fritid Uddevalla kommun och Kultur i Väst. 

Gratisbiljetter till samtliga filmer kan hämtas i museets reception 
från fredag 12 februari.

23 februari tisdag 10–13 
Skapa mat! Drop-in.
Det finns många konstnärer som 
har gjort skulpturer och bilder som 
föreställer mat. Bland annat Ma-
rie-Louise Ekman som visar 
sin tygapplikation ”Fiskbullar i 
hummersås” i Konsthallen.
Kom och gör din egen favoriträtt som konstverk!
Vi arbetar i blandade material. Entré: Materialkostnad 20.-
Från 5 år, kom gärna i sällskap med någon vuxen.

23 februari tisdag 14.00 film: 
Emil och Ida i Lönneberga
En animerad familjefilm baserad på 
Astrid Lindgrens älskade karaktärer 
och Björn Bergs bilder. I Katthult, i 
Lönneberga i Småland, där bor Emil 
och hans lillasyster Ida tillsammans

med pappa Anton, mamma Alma, drängen Alfred och pigan Lina. 
59 min, svenskt tal..

24 februari onsdag 14.00 film: Tuffa killar 
Modulf 11 år blir mobbad av de 
tuffa killarna i skolan. Men det 
gör inget, tvärtom. Då räddar han 
andra elever från att bli mobbade. 
Och han klarar det. En dag flyttar 
en ny tjej in i huset intill, Lise, som 
hon heter, håller inte riktigt med 
Modulf om hans teori. 
Hon tycker faktiskt att det är det dummaste hon hört. 
110 min, norskt tal, svensk text.

25 februari torsdag 10–16 
Bygg din egen fågelholk och måla den
Du får bygga ihop en eller flera fågelholkar under sakkunnig 
ledning och du får tips och råd hur man lockar olika fåglar 
till sin trädgård. Från 7 år. Vill du vara med?
Anmäl tid och namn till receptionen på Bohusläns museum, 
tel 0522-65 65 01. Välj på tid 10-11, 11-12, 13-14, 14-15 och 
15-16. Kostnad 40.-/holk. 
Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet.

Vill du stänkmåla din holk? 
Under sportlovet kan du inte bara bygga din egen fågelholk utan 
också göra den mer personlig. Med inspiration från skalet på 
fågeläggen och den abstrakta expressionismen inom konsten 
skapar du din egen stänkmålade holk i ateljén.
Ateljen är öppen kl 10.30-12 och 13-16.

Det var en gång tre otäcka 
rövare med stora svarta 
mantlar och höga svarta 
hattar. På natten, i skydd av 
mörkret, låg de i bakhåll vid 
vägkanten. Den första hade 
ett muskedunder, den andra 
en blåsbälg med peppar och 

25 februari torsdag 14.00 film: Tre rövare

den tredje hade en jättestor röd yxa. En natt stoppar de en 
diligens som visar sig bara ha en passagerare, en föräldralös 
flicka på väg till barnhemmet. Flickan blir väldigt glad över att 
träffa rövarna och övertygar dem att kidnappa henne. 
Hennes rike far, maharadjan, kommer säkert att betala en 
lösensumma.75 min, svenskt tal.

26 februari fredag 14.00 film: Pirret
Femåriga Sara upptäcker en dag 
att hon kan flyga. Det pirrar till i 
magen, och så lyfter hon. ”Jag flyg-
de”, konstaterar hon nöjt, 
medan hennes mamma mest är 
bekymrad över vilken kroppslig 
åkomma som kan ligga bakom 
detta fenomen. 
En film för de yngsta om betydelsen av att få vara sig själv, att 
inte behöva anpassa sig och att allt faktiskt är möjligt.
52 min, svenskt tal.

24 februari onsdag
13.00 Visning av utställningen Flykt. 

10–16 Bohusläns posthistoria
 Postgången i Bohuslän och mellan Norge och Sverige –  
 historia och utveckling.
 Anders Lundgren, Göteborg, känd för sina stora 
 kunskaper i området, berättar.
 Även kortare föredrag av Gränsföreningens medlemmar.
 Samarrangemang med Gränsföreningen.

27 februari lördag
10–15 ABF fotoklubbs dag
 Fotoplank för allmänheten samt försäljning av böcker och  
 almanackor. Information om fotoklubbens verksamhet och  
 kurser. ”Första hjälpen” i kamerahantering.
10–12  Allmänheten är välkommen att sätta upp bilder på foto-
 planket, max 3 bilder per kategori (mobilbilder   
 respektive övriga) i max storlek A4. Inget tema. 
 Glas och ram tillåts inte.
12.30  Prisutdelning.
13.00  Fotoklubbens medlemmar visar bilder i Hörsalen.
 Samarrangemang med ABF fotoklubb.

28 februari söndag
10–15 Det våras för fågelskådningen 

Samarrangemang med Bohusläns Ornitologiska 
Förening, BohOF.

Föredrag, 
bildvisningar och 
frågetävlingar 
m.m. 
Visning av olika
fågelholkar, 
kikare, kameror 
m.m.

13.00 Hanne Juul

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar  Phoenix
 Nelly (Nina Hoss) har överlevt nazisternas koncentra- 
 tionsläger men blivit så vanställd att hennes ansikte  
 fått rekonstrueras med plastikkirurgi. Nu söker hon i  
 efterkrigstidens Berlin efter maken (Ronald Zehrfeld)  
 som kan ha angivit henne.
 Regi: Christian Petzold, 98 min.
 För entréer och medlemskort, se söndag 7 februari.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Hanne Juul har sina rötter i 
Danmark och på Island. Hon har 
från sent 1970-tal rest Norden 
runt som turnerande vissånger-
ska, gett ut skivor, medverkat på 
festivaler och i radio/TV.  
Hanne leder dessutom Nordiska Visskolan i Kungälv. 
Repertoaren är nordisk och består huvudsakligen av 
lyriska litterära visor med folkliga och humoristiska 
inslag – ackompanjerat av egen gitarr.
Samarrangemang med Föreningen Norden.

Foto: Adam Lundquist


