
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16  
  Nationaldagen 6 juni   10–16
  Midsommarafton & Midsommardagen 10–16  

Mat från Bohuslän med råvaror från lokala producenter. 
Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19

Lunchservering
 

Café med hembakt; våfflor, bullar, smörgåsar m.m.
 Fullständiga rättigheter  

Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16 

Certifierade i Västsvensk Mersmak.
www.kajkant.se

Museibutiken 

Håll utkik i butiken under sommaren! Vi kommer att 
exponera artiklar bland annat i inredningen från gamla 
Uddevalla museum, som finns tillvaratagen hos oss.

Månadserbjudanden och sortiment i bohuslänsk anda 
hittar ni hos oss. 

Vi står gärna till tjänst med presenttips och slår in fina 
paket!
             Välkommen till oss!

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

 
  

Måndag 25 juli – onsdag 27 juli 10–16
Sommarbroderiakademi: Forma fritt broderi

Kursledare: Pian Bates och Kristin Andersson
Ta med eget syskrin med nålar, saxar, sybåge samt vitt,

 tvättat bomullstyg och dina broderigarner. 
Bra om du även tar med skissblock, pennor, färgpennor, 

papperssax och lim.
Övrigt material ingår i kursavgiften.

Kursavgift alla tre dagarna 1200:-, en dag 500:-.
Anmäl till Pian Bates 0707-94 23 70 eller per epost: 

batespian@gmail.com
Samarrangemang med Täcklebo Broderiakademi lokalgrupp 

Bohuslän och NBV Väst

18.30 Odd Singers – sommarkonsert
  ”Så länge skutan kan gå”, ”Sol, vind och vatten”, ”I´m  
 sailing” och annat med tema hav.

Nature Morte – 
samtida möten kring stillebeben
– 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 och 
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 7, 14 och 28 juni, 5, 23 och 
26 juli samt 9, 16 och 23 augusti. Alla tillfällen 13.00.

Folkhemmets rum  
– 30 oktober

Utställningen består bland annat av 135 fotografier 
från Nordiska museets samlingar och handlar om bo-
endeidealen under folkhemsperioden 1930–1960-tal. 
Det är fotografier från sovrum, badrum, vardagsrum 
och kök. Fotograferna är bland andra Karl Heinz Hern-
ried, Erik Holmén, Gösta Glase. 
Bohusläns museum kompletterar utställningen med 
bilder och filmer från folkhemmets framväxt i 
Uddevalla. Utställningen innehåller också folk-
hemsbostadens typiska möbler och husgeråd och 
journalfilmer visas.

Fotboll i Uddevalla
– september

Rimnersvallen 1960. 
Fotografi ur museets 
samlingar.

1 juli fredag
13.00 Stickspåret – från nödhjälpsarbete till
 världssuccé. Vi visar Kjell Anderssons dokumentär 
 film om Bohus Stickning.  

7 juni tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

 
Loppis på Bohusläns museum

1 juni onsdag 10–18
2 juni torsdag 10–18

Våra verksamheter på Junogatan flyttar in på 
Museigatan, därför har vi städat och rensat i våra 

lokaler, bland annat i våra pedagogförråd. 
OBS! Inga museiföremål, men väl rekvisita och 

gamla kläder. Kom och fynda .........
Endast kontant betalning.

En mindre utställning 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.

   Aktiviteter på egen hand i samband med utställningen:
Skapa ett eget stilleben i Johnsonhallen! Komponera ihop 
ditt eget tvådimensionella stilleben som du kan fotografera 

och om du vill ladda upp under #museistilleben...

    Aktiviteter på egen hand i utställningen:
Dockskåp, man kan möblera sin egen lägenhet, tillverka 

stolar av piprensare och provsitta stolar från folkhemstiden.

Guidad visning i utställningarna Folkhemmets rum och 
Sigvard Bernadotte 16, 21, 23 och 30 juni, 
7, 12, 14, 20, 21 och 28 juli samt 2, 4 11, 18 

och 25 augusti. Alla tillfällen 13.00.

Sigvard Bernadotte – 
mannen som formgav folkhemmet 
4 juni 2016 – 15 januari 2017

Sigvard Bernadotte var en framgångsrik industri-
designer och han kom att spela en stor roll som form-
givare av folkhemmet. Han föddes som svensk prins år 
1907 men förlorade sin prinstitel när han valde att gifta 
sig med en kvinna med borgerligt ursprung. Konst-
intresset väcktes tidigt, han gick på konstskola i Stock-
holm och deltog i arbetet med Stockholmsutställningen 
år 1930. Här föddes Sigvard Bernadottes intresse för 
formgivning av funktionella bruksföremål. 

Invigning av utställningen lördag 4 juni 13.00.

Solid Sound
8 juni – 10 juli

Utställningen berör kraften inom musikkulturen och vad 
den gör med oss när artisternas ljudvågor träffar oss 
på riktigt. Och på något sätt kanske nytt ljus faller över 
en stad som så sakta börjar återupptäcka sin identitet.

Se hur ett bisamhälle fungerar
juni – augusti

I samarbete med Uddevalla-
nejdens biodlareförening 
visar vi en bikupa, en så 
kallad observationskupa.
Kom och se hur bina flyger 
ut och in och samlar nek-
tar. Kanske vill du också bli 
biodlare?

Varje onsdag med start 8 juni till och med 27 juli 
kl 16–18 finns biodlare vid kupan och informerar.

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

1 juni onsdag
18.30 Flis&Flås – underhållningsorkester från
 Kulturskolan. Ett 30-tal elever och lärare spelar
 populärmusik.

2 juni torsdag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

SKALBANKSMUSEET 
Kurödsvägen, Uddevalla

Öppet tisdag – söndag 
1 juni–31 augusti 11–17 
Fri entré! 
Midsommarafton & 
midsommardagen stängt.

4 juni lördag 10.30–14 
Kosläpp på Skalbankarna
Kom och upplev den glädje som kossorna och kalvarna upp-
lever när de får komma ut och mumsa på det unika naturbetet 
på Kuröds skalbankar. Därefter exkursion på Skalbanksslingan. 
Samling vid Skalbanksmuseet. Medtag fika och gärna kikare.

4 juni lördag 
13.00 Vernissage: Sigvard Bernadotte – 
 mannen som formgav folkhemmet
 Utställningen invigs av Michael Bernadotte och
 Thomas Lindblad.

5 juni söndag 22–02 
Naturnatta på Porsen/Älje 
Kura skymning och upplev Naturnatta. Vi avnjuter morkullans 
drag, enkelbeckasinernas mystiska flyktspel, spelande skogs-
snäppor och drillsnäppor samt nattskärrans spinnande. 
Samling vid Skalbanksmuseet. Ta med fika och myggstift!
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

6 juni måndag
11.00	 Vi	firar	Nationaldagen!
 Vi hälsar våra nya svenska medborgare välkomna. 
 Stadsmusikkåren med drillflickor inleder.
 Tal av museichef Hans Kindgren och kommunfull-
 mäktiges ordförande Alf Gillberg. Diplomutdelning,  
 dans, musik, fanutdelning. Tal av femte-klassare.
 Samarrangemang med Kultur och fritid 
 Uddevalla kommun.

8 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? Kom och
 träffa biodlare från Uddevallanejdens biodlareförening.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.
9 juni torsdag
18.00 Orust Dragspelsklubb ger kvällskonsert.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

11 juni lördag 09.30–15 Otterön – exkursion 
Snäckor och musslor, fjärilar, fåglar och försommarflora.
Samling vid Tanumstrands brygga. Ta med matsäck för hela
dagen, kläder efter väder. Guidar gör Christin Appelqvist, tel 
0706-68 44 05 och Jan Uddén, tel 0706-56 54 01. Föranmälan 
senast 9 juni till någon av guiderna. Båtavgift 200:-/person. 
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

13 juni måndag – 18 juni lördag 9–13 
Sommarskåda på Skalbankarna 
Speciellt för barn 7–14 år, gärna i sällskap med vuxen.
Ett unikt tillfälle för er som är intresserade av växter, djur och 
natur  Under fem förmiddagar får ni möta olika fjärilar, skalbag-
gar, trollsländor, gräshoppor, snäckor, örter, gräs, buskar och 
träd. Avgift 150:-/barn som betalas på plats vid Skalbanks-
museet vid start. Anmälan senast 10 juni till Bohusläns 
museum 0522-65 65 01. Anmälan är bindande.

14 juni tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

JUNI  JULI  AUGUSTI 2016   

15 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

16 juni torsdag
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

18 juni lördag 9–14 Tjurpannan – exkursion 
Fåglar, flora, fjärilar och marina strandfynd.
Vandringen är ca 5 km och går delvis i block och sten.
Guide är Jan Uddén, tel 0706-56 54 01.
Samling vid reservatets parkeringsplats. 
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

18 juni lördag 10–14 
Midsommarslåtter med lie och hässja 
Vi hjälps åt att slåttra blomsterängen på Kurödsbergen 
(Skalbankarna). Både erfarna och nybörjare är hjärtligt 
välkomna. Vi kommer att examinera örter och gräs som finns 
på ängen samt fånga några fjärilar. Ta med fika och gärna 
något redskap. Samling vid Skalbanksmuseet.

19 juni söndag 10–14 De vilda blommornas dag 
Vi ägnar dagen åt våra vilda växter och tittar på örter och gräs i 
en av Bohusläns artrikaste naturreservat Ta med fältflora, lupp 
och kaffekorg. Samling vid Skalbanksmuseet.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen, Uddevalla Botaniska 
förening och Föreningen Bohusläns flora. 

22 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

23 juni torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

24 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.

28 juni tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

29 juni onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

30 juni torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

18–20 Allsång i Museiparken. Sommarmusik med gäster

Illustration: Lennart Karlsson

Örjan Carlsson med vänner laddar upp med sommar-
musik, kompband, lokala gästartister och allsång. Tag 
med fika eller köp fikapåse på restaurang Kajkanten. 
Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla 
kommun. Även torsdagarna 7, 14 och 21 juli.

4 juli måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

5 juli tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

6 juli onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

7 juli torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

18–20 Allsång i Museiparken. Sommarmusik med gäster

Musikgruppen Jukebox; Åke Andersson, Lennart 
Bertilsson, Peter Knaif och Jan-Erik Ekegren, laddar 
upp med sommarmusik, lokala gästartister och allsång. 
Tag med fika eller köp fikapåse på restaurang Kajkanten. 
Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla 
kommun.

11 juli måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

12 juli tisdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

13 juli onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

14 juli torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

18–20 Allsång i museiparken. Sommarmusik med gäster
Örjan Carlsson med vänner laddar upp med sommar-
musik, kompband, lokala gästartister och allsång. Tag 
med fika eller köp fikapåse på restaurang Kajkanten. 
Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla 
kommun.

18 juli måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

19 juli tisdag 
12.30 Italien genom sången
 En musikalisk resa genom Italiens olika regioner.
 Historia, natur, kultur och musik blandas ihop till skön
 och soft schlager och pop från 1960- till 90-talet.
 Diego Doddi, sång, Joakim Vannberg, gitarr och
 Anders Bullarsjö, kontrabas.

20 juli onsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

21 juli torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

18–20 Allsång i Museiparken. Sommarmusik med gäster.

Musikgruppen Jukebox; Åke 
Andersson, Lennart 
Bertilsson, Peter Knaif och 
Jan-Erik Ekegren, laddar upp 
med sommarmusik, lokala gästar-
tister och allsång. Tag med fika 
eller köp fikapåse på restaurang 
Kajkanten. Samarrangemang 
med Kultur och fritid Uddevalla 

23 juli lördag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen. 
 
13.00 Taube-dag på museibryggan
 Visans Vänner bjuder på årets traditionella Taube-dag.
 Lyssna till visor och anekdoter och sjung med.
 Restaurang Kajkanten serverar Taubes fisksoppa.
 Samarrangemang med Visans Vänner och Kultur och fritid  
 Uddevalla kommun.

24 juli söndag 10–14
Dagfjärilar,	trollsländor	och	flora	på	Vargfjället 
Vi besöker en av Bohusläns bästa fjärilslokaler, med bland annat 
hagtornsfjäril och flera arter pärlemorfjärilar. 
Samling vid Ljungskile järnvägstation. 
Tag med fika och kläder efter väder. Samarrangemang med 
Västkuststiftelsen och Uddevalla Naturskyddsförening.

25 juli måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

26 juli tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

26 juli tisdag, 28 juli torsdag, 2 augusti tisdag, 
4 augusti torsdag och 9 augusti tisdag 13–16
Sommarexkursioner på Kuröd skalbankar
Vi går på upptäcktsfärd i den biologiska mångfald som 
skalbankarnas flora och fauna erbjuder. 
Samling vid Skalbanksmuseet.

27 juli onsdag
16–18 Är du intresserad av biodling? 
 Se onsdag 8 juni!

19.00 Joe Fournier – americana och rotmusik
 Trailerpark Production presenterar Americana och 
 rotmusik från Kanada med Joe Fournier! 

Joe Fournier är tillbaka i Uddevalla. Efter sina två  
tidigare besök har Joe skaffat sig en egen fanskara i  
Uddevalla med omnejd. Med inspiration från bland andra  
Hank Williams, John Hiatt, Tom Waits och John Fogerty,  
50s rock n´roll, sydstats-rock och blues har Joe Fournier  
byggt ett gediget rykte som live-artist. På spelningarna  
världen över är det historierna som ligger i fokus, både i  
låtarna och i hans gemytliga mellansnack.

28 juli torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

29 juli fredag
13.00 Stickspåret, filmvisning, se 1 juli. 

31 juli söndag 10–14 
Dagfjärilar, hopprätvingar och trollsländor
En populär exkursion för ung och gammal. Vi tittar på fjärilar, 
blommor och fåglar. Ta gärna med insektsbok, fjärilsbok och fika. 
Fjärilshåvar finns till utlåning men ta gärna med egen. Samling vid 
parkeringsplatsen för Bassholmen, nedfart till höger strax innan 
Kärlingesunds gård. Samarrangemang med Västkuststiftelsen 
och Uddevalla Naturskyddsförening.

1 augusti måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

2 augusti tisdag
4 augusti torsdag
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

5 augusti fredag & 6 augusti lördag
Uddevalla Folkmusik Festival

En mötesplats för alla
som spelar, dansar eller
lyssnar på folkmusik.  
Låtkurser, konserter, allspel, 
workshops, dans,
folkmusikpub med mera.

I samarrangemang med
Spelmansförbunden i 
Bohuslän, Dalsland och 
Västergötland, Kultur och fritid 
Uddevalla kommun, Kultur i 
Väst och Studieförbundet
Vuxenskolan.

7 augusti söndag 10–14 
Fjällvandring bland ängsvädd och pärlemor-
fjärilar från Åleslån till Hällerna 
En 4 km lång promenad utmed ”Fjärilsslingan” kring Åleslån där 
vi uppmärksammar floran i det nyrestaurerade naturbetesland-
skapet. Glöm ej matsäck och kraftiga skodon och ta gärna med 
insektshåv. Samling vid Bohusläns museum.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Uddevalla 
Naturskyddsförening.

8 augusti måndag Västerhavsveckan
12–18 Öppet skepp Sandö – 
 Östra kajen, Grundsund

9 augusti tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.

                     10 augusti onsdag 11–18

Artfisketävling	och	fiskeskola	vid museibryggan med 8-fjordar, 
Sportfiskarna och Uddevalla Sportfiskeförening, USFF.

Västerhavsveckans havsverkstad.
Upptäck vattnet och djuren i vårt Västerhav! Lär känna djuren i 
klappakvariet, experimentera och lär mer om vattenkraft, flytkraft, 
Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. 
Ta med dina egna strandfynd till vår kunnige marinbiolog som 
finns på plats och hjälper dig.

Den fantastiska växtplanktonvärlden på Västkusten. 
Malin Mohlin från SMHI visar och berättar.
Havsvattenstånd och klimatanpassning med  
Thomas Hammarklint, SMHI.

Sjömansarbeten och repslagning med Repslagarmuseet i 
Älvängen. Demonstration och prova-på. 

Träsnidade båtar. Lars-Ingvar Henriksson snidar båtar på 
gammaldags vis genom att skära ut hela båten ur ett och 
samma trästycke.  

Havsbio. Kortfilmer om klimat, havsmiljö och Västerhavet. 
 
Föreläsningar: 

11.00: Krigens alla skepp och fredens alla vrak
Västerhavet gömmer på fartygsvrak från alla tider och händelser. 
Flera av dem är sänkta under några av Europas mest omstörtande 
krig och konflikter. Marinarkeolog Thomas Bergstrand berättar.

12.00: Valar i Bohuslän. Vilka valar kan man se utmed 
Bohuskusten? Hur skiljer man på delfiner, tumlare och andra valar? 
Jan Uddén berättar. 
 
13.00: Tång – kustens outforskade råvara
Den outforskade och närodlade grödan tång är på väg in i köken! 
Längs Västkusten finns lika fina alger som de vi importerar. 
Linnéa Sjögren från tångföretaget Catxalot berättar varför du ska 
testa tång och vilka sorter som är goda att äta.

14.00: Filmpremiär: Sandö av Grundsund
Historien om en av de sista stora träfiskebåtarna som finns kvar i 
Bohuslän. Klas Berntsson som har varit båtens ägare och skeppare 
presenterar filmen och svarar på frågor.

15.00: Mikroskräp i vår miljö. Flera miljarder ton plastskräp 
beräknas hamna i havet varje år. Det tar lång tid för plast att brytas 
ner och materialet fragmenterar istället till mindre bitar, så kallad 
mikroplast. Therese Karlsson doktorerar på Göteborgs universitet 
inom källor, förekomster och spridning av mikroskräp i miljön. 

16.00: Snäppor, spovar, änder och gäss
Jan Uddén berättar om fågellivet i några av norra Bohusläns bästa 
fågelvikar. Detta är en bra förberedelse för den som åker med på 
söndagens exkursion till bland annat Nöddökilen och Orrevikskilen. 
Se söndag 14 augusti kl 9-15.

18.00: Naturkryssning i Havstensfjorden
Natur- och kulturguidning av kustlinjen för stora och små. 
Jan Uddén och Lars Rydbom berättar om fjorden och fågellivet.
Avgång från Södra hamnen 18.00, hemkomst 21.30.
Kostnad 40:-/person, ungdom upp till 20 år gratis. Biljetter i museets 
reception, 0522-65 65 01.

NATURUPPLEVELSER I SOMMAR

14 augusti söndag 9–15 
Exkursion till Nöddökilen, Orrevikskilen, 
Gullmarn. Skådarskola för stora och små. 
OBS! Föranmälan till Jan Uddén, tel 0706-56 54 01. 
Möjlighet att ansluta längs vägen.
Samling vid Bohusläns museum kl 09.00.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

11 augusti torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

16 augusti tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen. 
 
18.30 Design för hemmet. Varför var Sigvard Bernadotte
 så engagerad i design av enkla bruksföremål? Vilken  
 betydelse hade det för utvecklingen i Skandinavien?  
 Författaren, samlaren och föreläsaren Thomas Lindblad  
 berättar om Skandinaviens första och största designkontor,  
 Bernadotte & Björn, grundat i Köpenhamn 1950. Lindblad  
 presenterar en rad bruksföremål, berättar om bakgrunden,  
 materialet och konstruktionen.
18 augusti torsdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

20 augusti lördag
9-13 VROM, Volvo Rendezvous & Owners Meeting –
 veteranbilsrally med start i Uddevalla 
 Volvo-entusiaster från hela världen träffas årligen på
 den svenska Västkusten och lördag 20 augusti möter man
 upp vid Bohusläns museum inför rallystarten som går av
 stapeln vid lunchtid. Under förmiddagen finns bilarna upp-
 ställda utanför museet, cirka 150 Volvo-bilar i olika
 modeller från olika epoker. Samarrangemang med VROM.

23 augusti tisdag
13.00 Nature Morte – visning av utställningen.
25 augusti torsdag
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.

Uddevalla Solid Sound 
firar fem år. Vi visar ett 
urval av fotografen 
David Schermans bilder.
David har varit på plats 
och dokumenterat festi-
valen under alla år, från 
2012 till idag, både fram-
för och bakom scenen.

26 augusti fredag
13.00 Stickspåret, filmvisning, se 1 juli. 

27 augusti lördag
11–15 Totalförsvarets dag. Aktiviteter och uppvisningar  
 för hela familjen. Träffa representanter från olika frivilliga  
 försvarsorganisationer, Hemvärnet och nationella skydds 
 styrkorna. Provsmaka mat från Hemvärnets fältkok, provåk  
 bandvagn, träffa en tjänstehund, flyguppvisning med bild-
 överföring. Prova på att prata i radio m.m.
 Samarrangemang med Försvarsutbildarna Uddevalla.

 
Västerhavsveckan 

på Bohusläns museum

19 augusti fredag
19.00 Dan Reed – workshop, föreläsning, musik
 Funkrock-bandet Dan Reed Network slog igenom stort
 i slutet av 1980-talet. År 2003 tog frontfiguren ett långt
 uppehåll för att studera religioner och livsåskådning.
 Här delar han med sig av sina erfarenheter både som
 artist och människa. Entré 350:-, biljetter via Nortic eller
 i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med LivsKul Lisa Klasson.

Tidigare långafiskefartyget Sandö ligger vid Östra kajen  
i Grundsund. Förre ägaren Klas Berntsson, som 
under 40 år fiskade med denna traditionella fiskebåt, 
visar runt och berättar. Välkommen ombord!

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

21 juni tisdag 
13.00 Visning av sommarens utställningar
 Guidad visning i Folkhemmets rum och Sigvard 
 Bernadotte – mannen som formgav folkhemmet.


