
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16
  
  Helgöppet: 
  
  1 maj     10–16
  4 maj Dag före Kristi Himmelsfärds dag 10–16
  Kristi Himmelsfärds dag  10–16
  Pingstafton & Pingstdagen  10–16 
  
      

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 eftersträvar att använda 
KRAV-certifierade råvaror. 

Kaffet du dricker här är alltid KRAV-märkt. 
Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16

Certifierade i Västsvensk Mersmak.

Helgöppet som Bohusläns museum.

www.kajkant.se

Museibutiken 

Under maj månad lämnar vi 20 % på herrserien 
Edwin Jagger samt de hud- och miljövänliga 
produkterna från Love & Toast. 
 
Vi skyltar om i butiken inför folkhemsutställningen 
och plockar fram ett sortiment med god design 
och igenkännande. Fin litteratur i ämnet hittar ni 
också.

Vi har lokalt producerade livsmedel och ni hittar 
nyheter i vårt godissortiment. 

Välkommen till oss!

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

MAJ 2016 

 EVENEMANG – Alla är välkomna! 
 OBS! där ej annat anges, fri entré! 
  

11 maj onsdag
18.00 Grannsamverkan – Om inbrott ändå sker
 Polis och försäkringsbolag informerar och ger råd om vad  
 man kan göra för att minska skadan.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, kommun- 
 ledningskontoret, Polisen, Länsförsäkringar och 
 Studieförbundet Vuxenskolan.

2 maj måndag
12.30 Kurt Wiklander – lunchkonsert
 Kända och mindre kända mästerverk samt piano-
 arrangemang över kända melodier.

14.00 Vernissage: Nature Morte
 Konsthallens curator Agneta von Zeipel hälsar 
 välkommen. Roberto Ekholm och Michael Petry,  
 konstnärer och curatorer för utställningen gör en 
 gemensam presentation på svenska och engelska.
 Därefter invigs utställningen av Hans Kindgren,   
 museichef, Bohusläns museum 

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

Sillen har haft en speciell plats i Bohusläns historia. 
Minst fyra sillperioder har det varit, den sista tog 
slut i början av 1900-talet. Då måste bohusläningarna 
söka sig till nya vatten. En ny destination var Island. 
Där fanns stor fet sill! Och Bohuslän behövde sill, 
grossisterna och konservindustrin behövde sill. 
Från 1920-talet till slutet av 1960-talet fiskades det 
sill utanför Island. 

Huset vid vägens slut – en 
miniutställning om Vrångsholmen
– 29 maj

Vrångsholmen är ett hus över hundra år gammalt, 
beläget i norra Bohuslän, strax söder om Strömstad. 
Sedan 1981 har föreningen Vrångsholmen vårdat 
och använt fastigheten. Huset är ett exempel på förra 
sekelskiftets pedagogiska och sociala metoder för att 
korrigera barn i riskzonen. Det kallades skyddshem. 
Meningen var att pojkar till föräldrar som hade 
problem av olika slag: alkoholism, kriminalitet, 
fattigdom, vanmakt, skulle räddas från stadslivets 
faror genom att fostras i en sund, lantlig miljö. 
Senare kallades motsvarande institutioner för 
uppfostringsanstalter eller korrigeringsanstalter. 
Människor med koppling till skyddshemmet har under 
årens lopp sökt upp platsen och byggnaden. 
De har ofta varit illa berörda av sina minnen och 
förtegna om sina upplevelser.
Utställningen vill berätta om perioden 1910–1938 
då Vrångsholmen var skyddshem, ett stycke svensk 
social- och uppfostringshistoria.

17.30 Artist talk med Michael Petry och Roberto Ekholm,  
 curatorer för utställningen Nature Morte som invigs  
 lördag 7 maj. Samtalet sker på svenska och engelska.
 Förfriskningar serveras.
 Anmälan till Gun Iveram, tel 076-271 64 38 eller till 
 gun.iveram@comhem.se

13.00 På väg mot Island. Visning av utställningen. 

13.00 Vernissage: Folkhemmets rum
 Invigning av Bohusläns museums kulturhistoriska   
 sommarutställning 2016. 
 En utställning med fotografier från Nordiska   
 museets samlingar och från folkhemmets 
 framväxt i Uddevalla. 

14.30 Ätliga ogräs

 Laga gott med ogräs från natur och trädgård. 
 Pesto på kirskål, wokad grönsaksblast och soppa på 
 ängssyra. Ingrid Kennborn berättar, ger tips och 
 bjuder på smakprov!
 Mingel och smakprov från 14.00.
 Samarrangemang med Bohusläns Hembygdsförbund.

Guidad visning i utställningen 4 maj kl 13.00, se evenemang!

3 maj tisdag
15.00 Broderiträff: Workshop – hur blir mitt broderi 
OBS mer uttrycksfullt? En grupp brodöser från 
tiden! Kinnekulle med omnejd besöker oss och vi har
 gemensam workshop ledd av Pian Bates. 
 Tag med skissblock, pennor, syskrin och tygbitar.
 Alla intresserade hjärtligt välkomna.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet.
 Vill du veta mer? Kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69  
 eller barbrohurtig@gmail.com

4 maj onsdag
12.00 Sinclairs musikelever – lunchkonsert
 Estetiska programmet, Sinclair, Uddevalla Gymnasieskola  
 bjuder på musik med solister och småensembler. 
 Under ledning av Eva Olofsson och Bengt Danhäll.

7 maj lördag
10–16 Indiansk historia och kultur 

10.00–10.20 Välkomnande och kort presentation av 
Indianklubben.
10.25–11.25 Delawareindianer i öst och väst. 
Anders Järund.
11.35–12.35 Siouxer i Kanada. Ingvar Bergman.
12.35–13.45 Lunchuppehåll.
13.45–14.45 Det dödligaste indiankriget väster om 
Mississippi. Sterner Andersson.
14.45–15.15 Fika.
15.20–15.50 Vapen under indiankrigstiden. 
Rune Johansson.
15.50–16.00 Avslutning.
Alla är hjärtligt välkomna!
Samarrangemang med Indianklubben.

12 maj torsdag
18.00 Astrid Lindgrens underbara sagovärld

 

 Västerskolans musikklass 4 A bjuder på körsång och  
 teater. Med text och musik av bland andra Georg Riedel  
 och Astrid Lindgren

14 maj lördag
13.00 Möt våren med sång
 Konsert med Vikens kör.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

15 maj söndag
13.00 Arcane – musikkonsert
 Tre musikanter från högskolan för Scen och musik.
 Daniel Andersson, bas, Marcus White, gitarr   
 och Agnes Åhlund, sång studerar improvisations-  
 musik vid högskolan för Scen och musik. 
 Musiken fokuserar starkt på samspel mellan de tre  
 musikanterna och presenteras som kompositioner   
 skrivna av Daniel Andersson och Marcus White.

21 maj lördag
11–13 Thordénstiftelsens stipendieutdelning

26 maj torsdag
18.30 Vår- och sommarkonsert  

17 maj tisdag
12.30 Norge i själ och hjärta

 Konsert med Skärgårdskören under ledning av 
 Kjell-Olav Kristiansen.

Nature Morte 
7 maj – 28 augusti

I Nature Morte visas verk av ett 70-tal samtida 
internationella, nordiska och svenska konstnärer som 
alla förhåller sig till stillebentraditionen. Utställningen 
är uppbyggd utifrån fem teman: flora, fauna, hus & 
hem, mat och död. Bland konstnärerna finns 
Mat Collishaw, Michael Craig-Martin, Cecilia Edefalk, 
Saara Ekström, Gabriel Orosco, Marc Quinn, 
Jennifer Steinkamp, Cindy Wright m fl.
Stilleben som genre förknippas ofta med 1500- och 
1600-talens utsökta arbeten av gamla mästare, men 
är också högst aktuell i en samtida konstnärlig praktik. 
Genren utgör ett grundläggande tema inom konsten 
och är en outtömlig källa till nytolkningar och 
dokumentation av vår omvärld och dess förgänglighet 
– ett memento mori.

Nature Morte, Cindy Wright

Guidad visning i utställningen 18, 24 och 31 maj kl 13.00,
se evenemang!

Folkhemmets rum  
21 maj – 30 oktober

Utställningen består bland annat av 135 fotografier från 
Nordiska museets samlingar och handlar om boende-
idealen under folkhemsperioden 1930–1960-tal. Det är 
fotografier från sovrum, badrum, vardagsrum och kök. 
Fotograferna är bland andra Karl Heinz Hernried,  
Erik Holmén, Gösta Glase. 
Bohusläns museum kompletterar utställningen med 
bilder och filmer från folkhemmets framväxt i 
Uddevalla. Utställningen innehåller också folkhems-
bostadens typiska möbler och husgeråd och 
journalfilmer visas.
Folkhemmet var en vision som byggde på solidaritet, 
jämlikhet och rättvisa. Begreppet blev allmänt känt 
genom den socialdemokratiske statsministern 
Per-Albin Hansson. Alla skulle ha det bra materiellt 
och rätt till en god bostad. Misären skulle bort och 
standarden höjas.   
Under 1940-, 1950- och 1960-talen byggdes miljoner 
hälsosamma, ljusa och praktiska bostäder för alla, 
med hjälp av statliga lån. Bostadsområdena var 
möjligheternas plats, blickarna var riktade mot 
framtiden.

Invigning av utställningen 21 maj kl 13.00, se evenemang!

Fotboll i Uddevalla
28 maj – september

18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor: 
 Börja stadsodla!
 Var med och bli en stadsodlare.
 Representanter från Trestads Stadsodlarförening och
 Uddevalla kommun berättar om stadsodlingsprojekt i
 Uddevalla.
 Vi bjuder på ekologiskt fika!
 Välkommen att bli inspirerad.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla  
 kommun och Naturskyddsföreningen.

Rimnersvallen 1960. Fotografi ur museets samlingar.

18.00 Drogkampen – politiska partier tävlar  
 i en lättsam frågesport
 Ett politiskt maktspel med frågor kopplade till alkohol och  
 andra droger. Kom och lyssna, ta del av kunskap och  
 erfarenhetsutbyte och heja på ditt favoritlag.
 De politiska partierna deltar med ett eller flera lag 
 bestående av 3 deltagare.
 Samarrangemang med IOGT-NTO Vikingen, Nykterhets- 
 rörelsens bildningsverksamhet, NBV, och Länsnykterhets- 
 förbundet Västra Götaland.

4 – 7 maj Östraboteatern
Riksfinal – Imagine Sweden 

Musik Direkt – vinnare från hela landet
Konserter, workshops, gala

   
    Se hela festivalprogrammet på
     www.imaginesweden.se

Konferencierer: Josefin Johansson & Skoob Salihi.
Gäster: Jaqee, Bohuslän Big Band, Peshi, Issa, Arghavan, 

Sisters of Invention m fl.
Arrangörer: KulturUngdom, Musik Direkt, Jeunesses Musicales 

Sverige, Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun i 
samarbete med Kultur i Väst, Vara Konserthus, Sensus, Studie-
främjandet, Medborgarskolan, ABF/No limit, Thordénstiftelsen, 

Brewhouse Göteborg, Regionteater Väst, Uddevalla Gymnasieskola 
och Bohusläns museum.

4 maj onsdag Östraboteatern
20.30 Bohuslän Big Band + gäster 
 Musik Direkt 30 år
 Bohuslän Big Band med gäster som Jaqee, The Tape, 
 Skoob & Anoya, Tove Blum, Filip Jers, Nova, Sisters of  
 Invention, Sarkawt Karlsson, Live för mångfald, Arghavan.
 Biljetter köpes på 
 https://billetto.se/sv/jubileumskonsert-musik-direkt-30-aar

6 maj fredag 10.00 och 7 maj lördag 11.00
 Kulturhistorisk stadsvandring med
 Stefan Bergendahl
 Följ med på en stärkande promenad och lär känna 
 Uddevallas dramatiska historia. Under den kulturhistoriska  
 stadsvandringen får vi ta del av berättelser om döda kungar  
 och en levande sjöfartsstad, om stadsbränder och andra  
 ruskigheter! Samling vid Bohusläns museum. 
 Fri entré men boka plats på https://billetto.se/sv/
 kulturhistorisk-stadsvandring-med-guiden-stefan-
 bergendahl-imagine-sweden-riksfinal-2016 
 Samarrangemang med KulturUngdom, Imagine Sweden,  
 Uddevalla kommun, Västra Götalandsregionen och 
 Östrabogymnasiet.

19.00 Vårkonsert med Uddevalla Kammarkör 
 Musik från körens Italienturné under ledning av Birgitta  
 Brodén och Christer Brodén, gitarr.
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

18 maj onsdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

Utdelning av 2016 års stipendier ur Gustaf B Thordéns 
stiftelse. Stipendierna delas ut i följande kategorier: 
Gymnasiestipendier, musik- och estetstipendier, idrotts- 
och ledarstipendier och stipendier till idrottare i Bohuslän 
som kan nå EM, VM eller OS.
Stiftelsens flagga överlämnas till ett antal föreningar.
Samarrangemang med Thordénstiftelsen.

16.00 We will rock you 2
 En ny resa genom rockmusikens historia med AURA &  
 Stenungekören.

 Lennie Andrews leder både kör och allsång, berättar  
 roliga historier och guidar dig fram genom rockens olika  
 pärlor från The Beatles & 60-talets Flower Power till 
 dagens Avicii-disco. Efter paus blir det Eurythmics, Pink  
 Floyd, Queen, AURA, ABBA & Madonna som övergår till  
 2000-tal med Green Day & Coldplay.
 Showen hade en bejublad premiär på Mimers Hus 
 i Kungälv 26 april och är ute på turné och kommer
 nu till Uddevalla. 
 Det bästa av allt: Alla får sjunga med. 
 Bilder och texter på bio-duk.
 Entré 180:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01  
 Föreställningen är 2 timmar. Paus med tillfälle att köpa  
 förfriskningar. .

24 maj tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

28 maj lördag
10–14 Folkdansringens dag 

29 maj söndag
13.00 Göteborgs Dragspelsgille
 Jeanette Ljungström-Eriksson, sång
 Göran Dannberg, musikalisk ledare.

Loppis på Bohusläns museum

31 maj tisdag 13–18
1 juni onsdag 10–18
2 juni torsdag 10–18

Vi har storstädat och rensat husets 
magasin, förråd, skrymslen och vrår!

Kom och fynda allt ifrån möbler till brukssaker, 
böcker och annat som kan tänkas locka.

Endast kontant betalning.

31 maj tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

Den 28 maj öppnar en mindre utställning på 
Bohusläns museum om fotboll i Uddevalla. 
Utställningen lyfter fram historiska händelser, 
lokala fotbollslag och berättar om stadens största 
utomhusarena för fotboll: Rimnersvallen. 
Utställningen visas i Utgångspunkten, våning II.

Kom och möt folkdanslagen 
i Bohuslän och Dalsland.
Folkdansuppvisning, 
slöjdutställning m.m.
Samarrangemang med 
Svenska Folkdansringen
Bohuslän Dal.

med körerna 
Kommunikören 
och Underbart. 
Kom i härlig vår- och 
sommarkänsla.
Körledare: 
Annika Brorsson.


