
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag     10–16
  (Programverksamhet förekommer dock vissa måndagskvällar) 
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   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 

Ni kommer att uppleva tjärdoft i vår butik i form av 
närproducerade snör- och rephantverk.
I sortimentet Bohus Stickning ser ni återigen Myrten 
samt herrmodellen Fjäll bland våra stickpaket.

Vi lämnar 20% på Cozy livings kuddar som förhöjer 
mysfaktorn nu när hösten är här.

Välkomna till oss, vi hjälper gärna till med 
presentförslag samt slår in era köp fint!

 
  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              

 
  

Folkhemmets rum  
– 30 oktober

Utställningen består bland annat av 65 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, Kerstin Bernhard 
och Karl-Erik Granath. 
Bohusläns museum har kompletterat utställningen med
fotografier, filmer och föremål från sina samlingar, som 
visar folkhemsbygget i Uddevalla.

Fotboll i Uddevalla
En liten utställning om en stor sport
– 31 december

Rimnersvallen 1960. 
Fotografi ur museets 
samlingar.

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 utställningen:
Dockskåp, du kan möblera din egen lägenhet, tillverka stolar 

av piprensare och provsitta stolar från folkhemstiden.

Guidad visning i utställningen
tisdagarna 18 och 25 oktober kl 13.00 samt

lördag 29 oktober kl 15.00. 

Sigvard Bernadotte – 
mannen som formgav folkhemmet 
– 15 januari 2017

Sigvard Bernadotte var en framgångsrik industridesigner
som kom att spela en stor roll som formgivare av 
folkhemmet. Han föddes som svensk prins 
år 1907 men förlorade sin prinstitel när han valde att 
gifta sig med en kvinna utan kunglig börd. Sigvard
Bernadotte gick på konstskola i Stockholm och deltog i 
arbetet med Stockholmsutställningen år 1930. 
Här föddes Sigvard Bernadottes intresse för 
formgivning av funktionella bruksföremål.  
Utställningen visar ett 100-tal föremål formgivna på
Bernadottes designkontor.

16–19.30 Bröstcancerdagen
 Mingel, underhållning, produkt-
 utställare. Föreläsning av doktor 
 Gunnar Lengstrand, onkolog.  
 Samarrangemang med Bröst-
 cancerföreningen BCF Emelie.
 Årets Rosa band är designat av 
 skådespelaren Alicia Vikander.

OKTOBER 2016   

4 oktober tisdag
14–18 Att leva med Parkinsons sjukdom
 Rollspel och föreläsning

18.30 De besvärliga – skyddshemmets vanartiga 
 flickor
 ”De hämtade flickorna hemifrån, från gatan och från  
 oroliga föräldrar. Vanvårdade, sexuellt utnyttjade och  
 stämplade som vanartiga skulle de fostras av samhället  
 genom utbildning, straff och arbete…”
 Författaren Louise Lindblom presenterar sin bok 
 ”De besvärliga” som bygger på hennes tidigare forskning  
 om pedagogiken på Lingatans skyddshem utanför Lysekil.
 I boken beskrivs bakgrunden av social barnavård och följs  
 av en omfattande berättelse om flickor som omhändertogs  
 i Sverige under första hälften av 1900-talet. Det är en  
 personlig historia om skyddshemsbarn som tidigare inte  
 varit känd. 

19.00 David Urwitz – konsert 

17–20	 Tyg-	och	stickgraffiti
 Glömda gömda gårdar – tyg- och stickgraffiti på 
 Bohusläns museums innergård.
 Tag med en tygbit, garn eller färdigstickad lapp – i rosa
 och röda nyanser. Vi dekorerar stammar, stenar   
 och rör med mera. Varm choklad med vispgrädde, eld  
 och levande ljus bjuder vi på.

9 oktober söndag
13.30 New York Jazz Exchange.

18.30 Kärlek – höstkonsert med kören 
 Odd Singers. Pop, rock, motown och visor i en 
 kärleksfull blandning! Samarrangemang med
 Studieförbundet Vuxenskolan. 

23 oktober söndag
12.30 Lunchkonsert med Ranrike Spelmän

29 oktober lördag Folkhemsdag

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

Charged 
– 20 november

De är tre konstnärer som uttrycker sig på många sätt – 
från stiliserade symboler till yvig expressionism – från 
rena linjer till färg som flödar. De hämtar inspiration 
från språk, vägmärken och landskap. Denna begräns-
ning och upprepning är en konstnärlig metod som ger 
frihet att experimentera och renodla.  
Joachim Carlsson, Lukas Göthman och Roger Metto 
har ställt ut tillsammans ett flertal gånger och den här
utställningen visar främst måleri, men även skulptur. 
De har använt en litterär källa – Edith Södergrans dikt 
Stormen – och i sin kreativa process har de inspirerats 
av denna dikt. Konstnärerna arbetar intuitivt, så att 
mötespunkter och samband kan uppstå och leda till 
samtida/synkrona händelser.

Svamp – ”Floras vandrande pack”
– 16 oktober

Svenskarna är ett 
svampälskande 
folk som trotsar 
myggor, huggormar 
och älgar i jakt på 
skogens skatter. 
Så har det dock 
inte alltid varit. 

 
Joachim Carlsson, 
Lukas Göthman 
Roger Metto

Måleri och skulptur

Guidad visning i utställningen 
tisdag 11 oktober kl 13.00.

Det kan uppstå händelser som plötsligt förändrar ditt 
vardagsliv: Storm, översvämning, brand, terror! Vilka är 
konsekvenserna? Hur hanterar du de första 72 timmarna  
av en inträffad kris? Vad behöver du veta? Detta och 
mycket mer får du lära dig på vår ”drop-in”-information.
Medverkar gör Hans Granquist, Galina Granquist, 
Lars Hartelius, Marta Göransson, Marie Sjöberg, 
Thomas Nilsson och Björn Segelod.
Vill du engagera dig i FRG, Frivilliga Resursgruppen? 
Du får information och svar på dina frågor under våra
drop-in kvällar.
Du kan också kontakta Marta Göransson, 
e-post: marta.goransson@telia.com
Samarrangemang med Civilförsvarsförbundet Uddevalla, 
FRG Frivilliga Resursgruppen och Uddevalla kommun.
Även 18 och 26 oktober, samma tid.

1 oktober lördag
09.30–15.30 För din säkerhet 
 Inbjudan till informationsträff om risker och säkerhet för  
 dig som privatperson. Minimiålder 16 år.
 Anmälan till ulla.reimers@forsvarsutbildarna.se
 Samarrangemang med Försvarsutbildarna och 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 

3 oktober måndag
16.00 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.

19.00 Hollywood – spelglädje och instrumentbyten

 Finns inte allt på nätet? - Långt ifrån! Landsarkivet i 
 Göteborg berättar om vad som finns i arkiven och hur  
 man söker sig fram genom hyllmil av handlingar.
 11.00 – 14.30 finns personal från landsarkivet på plats  
 för att svara på frågor om arkiv och forskning.
 Personal från de lokala arkiven i Uddevalla medverkar.
 Du är också välkommen till följande program-
 punkter som vardera varar i 30 minuter. 
11.00   Inledning och film.
11.15   Lär dig släktforska – så kommer du igång.
12.00   Forska vidare – så fortsätter du.
12.45  Det finns mer att hitta – arkiv från företag, 
 föreningar och privatpersoner.
13.30  Uddevalla i arkiven – exempel från din kommun.
 Samarrangemang med Bohusläns föreningsarkiv och  
 Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg och Uddevalla  
 kommun.

2 oktober söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar:
 Bland män och får

10 oktober måndag
18.30 NATO – för och emot ett svenskt 
 medlemskap. 
 Debatt mellan Paula Holmqvist (S) och 
 Lars Tysklind (L), båda ledamöter i försvarsutskottet,  
 samt Mike Winnerstig, filosofie doktor i statsvetenskap  
 och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin.  
 Moderator: Lars Hartelius.
 Välkommen att lyssna och att ställa frågor.
 Samling med fika kl 18.00. 
 Samarrangemang med Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal.

8 oktober lördag
11–14 Arkivresan – hållplats Uddevalla

Guidad visning i utställningen
tisdagarna 18 och 25 oktober kl 13.00 samt

lördag 29 oktober kl  12.00. 

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

13–15 Lika Annorlunda
 Öppning av utställningen.
 Konstnären Mats Lindberg och medlemmar ur 
 Föreningen JAG finns på plats för att berätta om 
 utställningen.

Lika annorlunda
1 – 30 oktober

I fotoutställningen ”Lika Annorlunda” möter du fem 
porträtt som skapats av Elisabeth Ohlson Wallin i 
samarbete med medlemmar ur Föreningen JAG
(Jämlikhet, Assistans & Gemenskap ). Porträtten in-
tegreras i Johnsonhallen på Bohusläns museum och 
bildar utgångspunkt för en diskussion kring hur det 
är att vara annorlunda och se ut på ett icke normativt 
sätt. Att visa porträtten i detta sammanhang gör ock-
så att man ser Johnsonsamlingen med andra ögon.  
Sabina Hosseinbor, Harald Theobald, Sandro Grip, 
Maria Magnusson och Magnus Andén är personerna 
bakom porträtten i denna utställning. De är alla boen-
de i stockholmsområdet och verksamma inom 
Föreningen JAG som arbetar för synlighet och delak-
tighet i samhället och som finns till för personer med 
de allra största funktionsnedsättningarna.

Regi: Grímur Hákonarson, 93 min, 
Island 2015. En genuint ärlig och 
djupt mänsklig film om djurs livs-
uppehållande förmåga hos människor. Handlingen är 
enkel och oavbrutet spännande, tack vare ett magiskt 
fotoarbete. Två fårfarmande, äldre bröder, grannar med 
var sin gård, tävlar om vem som har den finaste baggen 
i deras ödsliga avkrok till dalgång. De har inte talat med 
varandra på 40 år. Ett sjukdomsutbrott hos fåren startar ett 
drama, som filmen skildrar på ett makalöst stiligt sätt djupt 
in i både komiken och tragedin.
Entré- och medlemskort säljs vid dörren eller se 
www.filmis.nu
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00  ”Hur det är att leva med Parkinsons sjukdom ur  
 den drabbade och den anhöriges perspektiv.” 
 Rollspel med Peter och Marianne Haasma.

15.00  Sömn, smärta och medicinering vid Parkinsons 
 sjukdom. Astrid Borg, Parkinsonsköterska som haft  
 Parkinsons sjukdom i 19 år, berättar.
 Produktchef Roger Svensson informerar om hur de olika  
 Parkinsonläkemedlen verkar och om nya 
 läkemedel som är på gång inom kort.
 Samarrangemang med Parkinsonförbundet Norra 
 Älvsborg/Bohuslän.

Utställningen ”Svamp – Floras vandrande pack”
berättar bland annat om svenskarnas attityd till svamp 
genom historien, mykologins fader Elias Fries och 
Karl XIV Johans kärlek till stensoppen.

Bild: Elsa Beskow - Tomtebobarnen plockar stensopp

17.00 Broderiträff
 Vi jobbar med maskerna och tittar på äldre broderimönster.  
 Kan vi göra något roligt med dem?
 Alla intresserade hälsas välkomna.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och 
 Studiefrämjandet.
 Vill du veta mer? Kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69  
 eller barbrohurtig@gmail.com

5 oktober onsdag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 Demonernas port

Akira Kurosawas banbrytande mästerverk från 1950.
Filmen öppnade dörren för japansk film i väst. En präst, 
en skogshuggare och en bonde tar skydd från ösregnet 
i en gammal ruin. De börjar diskutera en aktuell rätte-
gång. Skogshuggaren avslöjar att han även varit vittne 
till brottet… Ord står mot ord och handling mot handling. 
Det visar sig snart att ingen av de fyra verkar vara särskilt 
sanningsenlig…
Se fem klassiker för 200:-, du som har löst terminskort för 
hösten betalar 150:-.
Kortet är personligt och du betalar till bankgiro 868-8897, 
Swish 123 345 41 47 eller kontant innan din första film.
Lösa biljetter säljs ej. 
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

I sina sånger skildrar han ofta en längtan från den lilla 
staden till någonting annat. För några år sedan gjorde 
David också den uppmärksammade kort- och antireklam-
filmen Made by Trollhättan. Filmen som är 114 sekunder 
lång behandlar samma tema som Davids sånger ofta gör. 
Längtan. Entré 200:-, biljetter i museets reception, 
0522-65 65 01 eller via Tickster. 
Samarrangemang med Coffe Music.

6 oktober torsdag
18–20 Krisberedskap - drop-in information

Musiken, som är skriven av Magnus Aronsson är bland 
annat inspirerad av Neil Young och Burt Bacharach.
Young och Bacharach har musikaliska kännetecken som 
sammanbinder dem och som det berättas mer om under 
konserten. Vi får också höra en del musik av dessa 
båda. Texterna har påverkats av 1940-talets Hollywood-
musik och låtar som ”As time goes by”. Därav namnet 
Hollywood. En del musikaliska flirtar med soul och gos-
pel blir det också. Paula Nyman – sång, flöjt, munspel, 
Annie Lindgren – sång, Magnus Sjöqvist – gitarrer, 
sång, Örjan Carlsson – piano, trummor, dragspel
Rickard Mörlin – gitarrer, sång, Hans Nyman – bas,
Magnus Aronsson - sång, trummor, piano,
Bo Savik – inspelningstekniker.
Entré 150:-, ungdom upp till 20 år 100:-, biljetter i 
museets reception, 0522-65 65 01.

Efter att ha avslutat en serie konserter och skivinspelning i 
New York, åker de på turné i Sverige och gästar bland annat 
Bohusläns museum.
Gruppen består av Sean Nowell – tenorsaxofon, Fredrik 
Olsson – gitarr, Leo Lindberg – piano, Lars Ekman – 
kontrabas och Joe Abba – trummor.
Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar: The Wolfpack
 Regi: Crystal Moselle, 90 min, USA 2015.
 Dokumentär. Vargflocken är en dysfunktionell familj i  
 en ruffig lägenhet i New York, där de åtta barnen under  
 hela sin sektliknande uppväxt hållits instängda av pappan i  
 hemmet. Någon gång om året har barnen fått göra en  
 utflykt. Syskonens psykiska räddning har varit musik och  
 de rollspel de ägnat sig åt, byggda på tusentals filmer de  
 sett på DVD och VHS under åren hemma. Som vuxna nu  
 efteråt gestaltar de sin instängda verklighet och berättar  
 hur film blev deras länk till omvärlden.

Entré- och medlemskort säljs vid dörren eller se 
www.filmis.nu
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

11 oktober tisdag
13.00 Charged. Visning av utställningen.

18.00 Vårt förakt för svaghet. Är alla människor
 lika värda? Dialogföreläsning med Daniel Brattgård och  
 Henry Ascher. Daniel Brattgård är sjukhuspräst Senior  
 och Henry Ascher professor i folkhälsovetenskap och  
 överläkare i barnmedicin i Göteborg och en av grundarna  
 av Rosengrenska stiftelsens vårdförmedling för pappers-
 lösa. Tillfälle för frågor och samtal.
 Samarrangemang med S:t Lukas och Studieförbundet  
 Sensus.

16 oktober söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar: Anomalisa
 Regi: Duke Johnson, Charlie Kaufman, 90 min, USA 2015.
 Animerad. En av filmhistoriens mest fascinerande och  
 roliga gestaltningar av hur depression fungerar, räknas  
 som en av årets filmiska höjdpunkter. Här trollas de mest  
 levande historier fram ur döda begrepp och abstraktioner.

15 oktober lördag
10.30–13 Hörselskadades dag 
 Stark, synlig, hörselsmart.
 Information, rådgivning, liten hörseltest.
 Samarrangemang med Hörselskadades förening i
 Uddevalla.

Entré- och medlemskort säljs vid dörren eller se 
www.filmis.nu
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

18 oktober tisdag
13.00 Visning av utställningarna Folkhemmets
 rum och Sigvard Bernadotte

18–20 Krisberedskap - drop-in information,
 se 6 oktober torsdag!

19 oktober onsdag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 12 edsvurna män. Berättelsen från 1957 om en  
 jury med olika bakgrunder och åsikter som kallas in för att  
 döma en misstänkt 18-åring för mord. USA 144 min.
 För entré, se 5 oktober onsdag! 

16–20 Dags att förbättra ditt enskilda avlopp?
 Miljökontoret Uddevalla kommun erbjuder information,  
 svarar på frågor och visar hur du fyller i ansökan.
 Samarrangemang med VästVatten.

20 oktober torsdag
18.00 Enskilda avlopp och framtidens miljö-
 effekter. Föreläsning som ingår i SV Arena.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

22 oktober lördag
14–17 Uddevalla Finska förening 60 år!
 Musikalisk berättarföreställning på två språk (finska och  
 svenska) av och med Raimo Juntunen och Gotte Roland  
 Gottlow, dansuppvisning av Saanko Luvan – dansgrupp  
 från Göteborg. Festtal och utdelning av förtjänstmärken,  
 kaffe och tårta. Samarrangemang med Uddevalla
 finska förening.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Mustang
 Regi: Deniz Gamze Ergüven, 97 min, 
 Frankrike/Turkiet 2015.
 En stark och ibland obehaglig berättelse om kvinnoför- 
 tryck och misogyni, en uppgörelse med hederskultur,  
 konsekvent berättad ur flickornas perspektiv.  
 Entré- och medlemskort säljs vid dörren eller se 
 www.filmis.nu
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.

25 oktober tisdag
13.00 Visning av utställningarna Folkhemmets
 rum och Sigvard Bernadotte

 Traditionellt firande med musik och tal. 
 Västerskolans musikklasser medverkar.
 Samarrangemang med Uddevalla FN-förening.

26 oktober onsdag
18–20 Krisberedskap - drop-in information,
 se 6 oktober torsdag!

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

30 oktober söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Mediterranea 
 Regi: Jonas Carpignano, 107 min, Italien 2015.
 Två unga män från Burkina Faso reser över land och  
 hav för att nå Italien. De drömmer om nya livsmöjlig-
 heter. Väl framme ersätts det skimrande löftet med svåra  
 utmaningar och en desillusionerad verklighet. 
 Regissören är inspirerad av neorealismen, med 
 autentiska miljöer och ett politiskt öga. Hans intresse ligger  
 hos dem, som aldrig verkar omfattas av de mänskliga  
 rättigheterna. En film som inte låter oss blunda för många  
 flyktingars bistra verklighet.
 Entré- och medlemskort säljs vid dörren eller se 
 www.filmis.nu
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.

 En dag blir Kalle Stropps och Grodan Bolls vän Hönan  
 kidnappad av två skurkar. Kalle Stropp, Grodan Boll och  
 Plåt-Niklas tar upp jakten. Men starten är olycklig då 
 deras andra vän Papegojan också blir kidnappad.
 32 minuter. Svenskt tal.
 Gratisbiljetter kan hämtas i museets reception från
 måndag 24 oktober kl 10.00.
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio 
 och Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

 Höstlovsfilm visas dagligen 31 okt – 4 nov kl 14.00,
 alla med svenskt tal och biljetter finns att hämta
 i museets reception från måndag 24 oktober kl 10.00.
 Tisdag:  Gullivers resor, 1 tim 9 min.
 Onsdag:  Kirikou och den elaka häxan, 1 tim 10 min.
 Torsdag:  Bram med myror i brallorna, 1 tim 20 min.
 Fredag:  Lillebror på tjuvjakt, 1 tim 30 min.

12.00 Folkhemmets rum. Visning av utställningen. 

12.30 Folkhemsbygget i Uddevalla
 Byggnadsantikvarie Lars Rydbom berättar om 
 folkhemsbygget i Uddevalla

14.00 Timmer, tegel, pinnar å ull – 100 års 
 byggande i Västsverige
 Inför Bohus-Norra Älvsborgs Byggmästareförenings  
 hundraårsjubileum 2013 fick Ulf G Eriksson och 
 Lennart Carlsson i uppdrag att skildra dess 
 hundraåriga historia.
 Författarna intervjuade ett stort antal personer  i olika 
 befattningar inom byggbranschen. Man rotade i arkiv,  
 letade i historieböcker och bland byggnadsnämnders  
 dokument och noteringar.
 Här berättar författarna om bokens tillkomst och arbetet  
 bakom med fokus på byggandet 1930 – 1950-tal.

15.00 Sigvard Bernadotte – mannen som 
 formgav folkhemmet. Visning av utställningen.

16.00 Musikquiz med kakbuffé 

24 oktober måndag
18.00	 Vi	firar	FN-dagen!	

18.00 De farliga böckerna 
 Författaren och kulturjournalisten Ulrika Knutson pratar  
 om De farliga böckerna med anledning av vår Tryckfrihets-
 förordnings 250 år. Fri entré för medlemmar i Uddevalla
 Humanistiska förbund, övriga 50:-. Betalas vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

12 oktober onsdag 
12.30 13th Dimension. Musiker från Sverige, Finland och  
 Tjeckien som möttes genom sitt gemensamma intresse för  
 klassisk musik från Mellanöstern. En ständig nyfikenhet och  
 lekfullhet präglar musiken. Den framförs med respekt för  
 tradition men även individens musikaliska bakgrund från  
 respektive lands folkmusik får ta plats.
 Resultatet blir musik med talande melodier klädda i spänn-
 ande arrangemang och varvade med livliga improvisationer.

Invigning av utställningen 1 oktober kl 13–15.

Du för mig. Jag för dig.
24 oktober – 10 november

En utställning med fotograf Gudrun Romeborn i 
samarbete med ensamkommande ungdomar på
Runntångens boende på Tjörn där Gudrun är 
ungdomshandledare. Utställningen består av porträtt 
av och med ungdomarna. I projektet har de arbetat 
utifrån begreppen identitet och stolthet.

Sedan debuten för drygt tio år 
sedan har David Urwitz släppt 
sex skivor, gjort över 500 spel-
ningar i Norge och Sverige samt 
hörts och synts i radio och tv. 
Lite i skymundan har han skapat 
sig en alldeles egen plattform 
med en ständigt växande publik. 
Förra sommaren släppte David 
ett samlingsalbum som 
summerar hans första tio år som 
artist och låtskrivare. 

En svensk-amerikansk 
kvintett som står stadigt med 
fötterna i den djupa jazz-
traditionen. Tillsammans 
bjuder bandet på jazz i 
mainstreamen och 
bebopens anda. 
Standardlåtar, ballader och 
blues står på programmet.

31 oktober måndag
14.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar höstlovsfilm: 
 Kalle Stropp och Grodan Boll

Musikquiz med låtar från 
folkhemstiden, 1930 – 
1960-tal, framförda av 
Åke Andersson och 
Lennart Bertilsson. 
Publiken svarar på frågor.
Kom och var med!
Restaurang Kajkanten 
serverar kaffe och sju 
sorters kakor. Ingen entré.
Kaffe 20:-, kakor 10:-/st.


