
  
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag     10–16   
  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 

November är en månad då vi funderar kring vad som 
kan kännas ombonat och vad som höjer mysfaktorn? 
Att ta hand om sig själv med fina hudvårdsprodukter/
hemmaspa, tända ljus, läsa böcker, dricka te och ha 
det gott. 
Vi lämnar 20% på frotté och spa-rockar samt 20%
på herrserien Edwin Jagger som är parabenfri. 
 
Nytt i butiken är ett lokalt tillverkat soyaljus med fina 
dofter, helt ekologiskt.
   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              

 
  

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.

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.

NOVEMBER 2016   

18.00 Himla religiöst! Det mångkulturella Sverige
 Varför tar min medarbetare inte mig i hand när vi hälsar?  
 Är Sverige det mest sekulära landet i världen? Hur känns  
 det att ha på sig en muslimsk slöja?
 Att möta och arbeta med människor med olika kulturell och  
 religiös bakgrund innebär såväl utmaningar som möjlig-
 heter. Genom att öka sin förståelse för olika sätt att  
 tänka, tro och leva, kan vi skapa dialog istället för konflikt 
 och väcka nyfikenhet istället för rädsla. 
 Religionsvetaren Marcus Nilsson visar bilder och berättar  
 om dagens mångkulturella Sverige. Under föreläsningens  
 gång får vi bekanta oss med en rad praktiska föremål,  
 symboler och klädesplagg med olika religiös betydelse.
 Entré 100:-, föranmälan till Studieförbundet Sensus,
 www.sensus.se. Sök på 975506. Samarrangemang med  
 Studieförbundet Sensus. 

18.00 Vårt behov av tröst och tillit
 Ord och ton kring våra existentiella frågor.
 Körledare Gunnar Eriksson med musiker och sångare.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med S:t Lukas och Studieförbundet  
 Sensus. 

7 november måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.  

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

På vår hemsida www.bohuslansmuseum.se
finns utförligare information för varje aktivitet.

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 
begränsning 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.

 
Joachim Carlsson, 
Lukas Göthman 
Roger Metto

Måleri och skulptur

Guidad visning i utställningen 
tisdag 8 november och torsdag 17 november 13.00.

Föreläsning torsdag 10 november 12.30
Uppåt väggarna, ut i världen, se dagbok!

17.00 Broderiträff
 Vi broderar väskor och har med oss väskor vi gjort tidigare  
 för att sedan göra en utställning.
 Tag med syskrin, tyger, skissblock och pennor.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och 
 Studiefrämjandet.
 Vill du veta mer? Kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69  
 eller barbrohurtig@gmail.com 

18.30 ”Om att orka leva vidare när det värsta har  
 hänt”. En föreläsning om att förlora ett barn.
 Kjell Westerlund, ordförande i VSFB (Vi Som Förlorat  
 Barn). Entré 40:-, biljetter i museets reception,
 0522-65 65 01. Samarrangemang med VSFB och
 Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio 
 visar höstlovsfilm:
 Gullivers resor
 Efter Jonathan Swifts roman 
 om Gulliver, en engelsman som 

19.00 Fjällvandra med STF, Svenska Turist-
 föreningen. Göran Forsell från STF Dalsland infor- 
 merar om STF:s fjällverksamhet i Lappland.
 Samarrangemang med Svenska Turistföreningen och.
 Studiefrämjandet.

5 november lördag
13.00 Reinodagen – en glittrande cirkusföre-
 ställning i höstmörkret 

på 1700-talet reser till okända platser. Filmen bygger på 
samtliga fyra äventyrsböcker, och vi får följa Gulliver till 
Jättarnas land, Lilliputtarnas land, De talande hästarnas 
land samt när Gulliver återvänder.
Svenskt tal, 69 minuter. Gratisbiljetter hämtas i 
receptionen på Bohusläns museum .
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och 
Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 Det ljuva livet

Anita Ekberg och Marcello Mastroianni rör sig i Roms 
allra modernaste, sofistikerade och dekadenta kretsar. 
Han ser ytligheten i sin livsstil, eftersom han inte kan göra 
särskilt mycket åt den, så kan han likväl njuta av den.
Det var Det ljuva livet som gav världen adjektivet Fellinsk. 
Se den och ni förstår varför. En syrligt drypande satir i 
174 min. Entré och medlemskort löses vid dörren. 
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00 Höstlov – familjeworkshop och föreställning
 A cooking pot of art and rhythm with  
 love from West Africa
 Planeta-festivalen besöker Bohusläns museum med 
 familjeworkshop och föreställning i musik, dans och rytm  
 med artister från Gambia, Mali och Senegal.

6 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Våga älska
 Regi: Michael Noer, 91 min, Danmark 2015
 Lily (Ghita Nørby) lever med sin strokedrabbade make  
 på ett äldreboende i Köpenhamn. Hon, frisk och vital men 
 vantrivs. Tills den svenske, trumpetspelande f d SAS-
 piloten (Sven Wollter) flyttar in i samma korridor. Lily blir  
 störtförälskad och känslorna besvaras. En filmpärla!
 Entré- och medlemskort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.    

8 november tisdag
13.00 Charged. Visning av utställningen.

10 november torsdag
12.30 Uppåt väggarna, ut i världen. Samtida 
 måleri i teori och praktik. Anders Olofsson 
 föreläser i samband med utställningen Charged. 

13 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 He named me Malala 
 Regi: Davis Guggenheim, 89 min, USA 2015
 Dokumentär. Ett hyllningsporträtt av idag 19-åriga   
 medborgarrättsaktivisten Malala Yousafzai från Pakistan,  
 som 2014 blev den yngsta mottagaren av Nobels 
 fredspris. och som mot alla odds överlevde efter att ha  
 blivit skjuten i huvudet av talibaner. Entré- och årskort säljs  
 vid dörren. Samarrangemang med Filmis – Uddevalla  
 Film-studio och Studieförbundet Vuxenskolan. 

15 november tisdag
18.00 Från Sigvard till Google. Hur modern är egent-
 ligen modernisten Sigvard Bernadotte idag?

18–20 Krisberedskap – drop-in information
 Hur hanterar du de första 72 timmarna av en inträffad kris?  
 Vad behöver du veta? Samarrangemang med 
 Civilförsvarsförbundet Uddevalla, FRG Frivilliga Resurs- 
 gruppen och Uddevalla kommun.
19.00	 Från	Säffle	till	Sierra	Leone
 Lars-Olof Mattsson berättar om sitt fotbollsliv.
 Tränarlegenden från Värmland som började sin karriär i 
 Säffle FF och Degerfors IF för att sedan komma till 
 Uddevalla och IK Oddevold samt vidare till LSK i 
 Ljungskile. På 1990-talet var Lars-Olof förbundskapten för  
 U21. Därefter blev han förbundskapten för Sierre Leones  
 herrlandslag där han under sina två år förde upp laget från  
 plats 123 till 57 på Fifa-rankingen. Nu är Lars-Olof 
 tillbaka i Uddevalla och efter 25 års heltidsjobb som  
 fotbollstränare jobbar han numera som ungdomskonsulent 
 på Margretegärdegymnasiet. Kom och lyssna på en mycket  
 framgångsrik fotbollstränare och en person som betytt och  
 betyder otroligt mycket för fotbollen, både nationellt och  
 internationellt.

20 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Salongen
 Regi: Arab och Tarzan Nasser, 85 min, Palestina/Frankrike  
 2015. Filmen skildrar en grupp kvinnor, som tillbringar sin  
 tid i en frisersalong, en dag då elektriciteten tidvis fungerar  
 på Gazaremsan. Entré- och medlemskort säljs vid dörren 
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.

22 november tisdag
18.00 Vid 65 – vem är jag då? Om äldre med
 psykisk ohälsa. Föreläsning med Susanne Rolfner 
 Suvanto. En snäll mormor som passar barnbarn och  
 bjuder på småkakor. Vad händer om det visar sig att  
 mormor har missbruksproblem? Eller att farfar inte vill  
 leva längre? Susanne är fil.mag/skribent och VD för 
 Omvårdnadsinstitutet. Hon är även utsedd att ta fram ett  
 förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med FyrNa – Fyrbodals Nätverk för  
 Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan.

27 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Suffragette
 Regi: Sarah Gavron, 106 min, Storbritannien 2015   
 Filmens centrum är arbeterskan Maud, löneslav i ett 
 tvätteri, där förmän ”tar för sig” av unga kvinnor. Den  
 som protesterar blir av med jobbet. Maud dras in i röst-
 rättskampen och dess dramatiska händelseutveckling. 
 Entré- och medlemskort säljs vid dörren .
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Studieförbundet Vuxenskolan.

26 november lördag
11–15 Kattens dag. Hembakt, hantverk, julkort, kalendrar,  
 gåvobrev och mycket mer finns till försäljning.
 Passa på att fynda julklappar till familj och vänner och 
 gör en god gärning samtidigt. Alla intäkter går till hjälp
 för hemlösa katter.
 Samarrangemang med Djurskyddet Bohuslän

18.30 Slaget vid Dynekilen
 Om Karl XII:s krig i Bohuslän. 
 Föreläsning av Christian Persson, historiker och författare.
 Samarrangemang med Götiska Förbundet. 

23 november onsdag
14.00 Behandlingar vid Parkinsons sjukdom
 Professor Per Svenningsson från Karolinska institutet om  
 dagens och tänkbara framtida behandlingar för Parkinsons  
 sjukdom. Samarrangemang med Parkinsonförbundet Norra  
 Älvsborg/Bohuslän.

Invigning av utställningen lördag 26 november 12.00.

Du för mig. Jag för dig.
– 9 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. 24 november torsdag

18.30 Fri från tobak! Kom och få handfasta råd och tips  
 från diplomerad rökavvänjningssköterska Marianne Lång,  
 Hjärtcentrum NÄL. Förfriskningar bjuds. Samarrangemang  
 med Västra Götalandsregionen, NU-sjukvården.

Midvinterfest – 
Fred, Kärlek och Gemenskap
26 november 2016 – 8 januari 2017

Midvinterfest är vår årliga försäljningsutställning för 
slöjd och konsthantverk. Den sker i samarbete med 
Slöjd i Väst och slöjdare från länet.  
Tema 2016 är Fred, Kärlek och Gemenskap. Slöjden 
liksom utställningens formgivning, bildmaterial och 
texter blir tillsammans med utvalda föremål ur museets 
samlingar en spegling av en kärleksfull och 
inkluderande värld. Midvinterfest visar ett brett utbud 
av hållbar, lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk 
med syftet att besökaren ska upptäcka kvaliteten och 
personligheten i det handgjorda. Den är också en 
kanal för utställarna att synas och sälja. Det som skiljer 
Midvinterfest från andra försäljningsutställningar är att 
kunden får ta med sig det den köper direkt. 
Det innebär att utställningen hela tiden förändras. En 
hybrid av utställning och butik skulle man kunna säga.

Föreläsning tisdag 15 november 18.00
Från Sigvard till Google, se dagbok!

Föreläsningar i tema fotboll:

Onsdag 16 november 19.00: Från Säffle till Sierra Leone 

Torsdag 24 november 19.00:
Om Uddevallas fotbollsklubbar 
IK Oddevold och IFK Uddevalla.

Se dagbok!

Torsdag 8 december 19.00: Uddevallas damfotboll 

HÖSTLOVSAKTIVITETER
1 november tisdag

            10–11.30 & 13.00–14.30 
Gör din egen dödskalle!

Det har nyss varit Halloween 
– vad passar då bättre än att 
dekorera en dödskalle efter 
sin egen pesonliga smak?

Vi använder en färdig 
dödskallemask i papier-

maché och majsstärkelse i 
olika färger.

Ingen konst – något som alla 
kan göra!

Materialkostnad 20:-, betalas på plats.

1 november tisdag & 2 november onsdag
     10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00  

Bygg din egen fågelholk
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.
Dekorera holken kan du sedan 
göra hemma.
Från 7 år. Vill du vara med?
Kostnad 40:-/holk. Betalas på plats.

Anmäl namn och vilken tid du vill vara med till receptionen på 
Bohusläns museum 0522-65 65 01. 

Samarrangemang med Svenska Jägarförbundet.

2 november onsdag & 3 november torsdag
10.00–11.30 & 13.00–14.30 

Skapa din egen sköld
Vill du vara med på en 
workshop och skapa din 
egen sköld? Vi inspireras 
av medeltida sköldar och 
ristningar för att själva 
hitta egna uttryck och 
tillverka sköldar som 
visar vem just du är.
Vi håller två workshops 
per dag och i varje grupp 
kan man vara 
max 10 personer.

Anmälan sker i receptionen på Bohusläns museum, 
0522-65 65 01, först till kvarn… 

Materialkostnad 20:-, betalas på plats.

14.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio 
 visar höstlovsfilm: Kirikou 
 och den elaka häxan 

och nästan alla män har blivit uppätna av häxan Karaba 
som är vacker men elak. Med hjälp av sina hemska och 
lydiga robotar håller hon byn helt i sin makt. Men knappt 
har Kirikou blivit född förrän han bestämmer sig för att 
rädda byn. Svenskt tal, 70 minuter.
Gratisbiljetter hämtas i receptionen på Bohusläns museum .
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och 
Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

Kirikou föds i en afrikansk by 
som vilar under en häxas för-
bannelse. Brunnen har sinat, 
kvinnorna och de gamla plågas 

14.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar höstlovsfilm:
 Bram med myror i brallorna
 Bram är en livlig sexåring som inte kan sitta still. Han  
 tycker att det mesta är intressant men han kan inte kon- 
 centrera sig på bara en sak. När han blir stor tänker han  
 bli uppfinnare och han har en särskild bok där han samlar  
 på ord. Bram längtar till att få börja skolan, men han blir  
 snabbt besviken. Det mesta går ut på att sitta still och följa  
 regler, två saker som Bram inte alls gillar. Brams föräldrar  
 frågar sig hur mycket deras son kan anpassa sig utan att  
 bli väldigt olycklig. Svenskt tal, 80 minuter.Gratisbiljetter  
 hämtas i receptionen på Bohusläns museum .
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Kultur och Fritid Uddevalla kommun. 

Cheick Cissokho, Tapha 
Ndiongue, Assane Sane 
och Ibou Cissokho i 
i sång, gitarr och slagverk.
Samarrangemang med 
Kalebassi.

14.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar höstlovsfilm:
 Lillebror på tjuvjakt
 11-årige Lillebror och hans vän Jens är två ”Blomkvistare” 
 med livlig fantasi och stor uppfinningsrikedom. När Lille- 
 brors pappa får jobbet som säkerhetschef på ett museum  
 – och hans stora-syrra kommer hem med en ny kille som  
 mest verkar intresserad av pappa Rolands nya jobb –
 väcks Lillebrors misstankar direkt. En kupp mot en 
 utställning av värdefulla föremål på museet planeras. 
 Men vem tror på några killar som ständigt har nya 
 historier att berätta? Norskt tal, svensk text, 90 minuter.  
 Gratisbiljetter hämtas i receptionen på Bohusläns museum .
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
 Kultur och Fritid Uddevalla kommun.

Uppvisningar av cirkusartister  
och elever i cirkusskolan.  
Reinostipendium 2016 delas ut. 
Samarrangemang med Reinos 
Vänner, Uddevallahem, 
Uddevalla kommun, 
Kulturskolan, Bohusläningen 
och Cirkusexpressen.

13.00 Invigning av informationsskylt vid 
 hällristningen i Tossene. 
 Samling vid Tossene kyrka.
 Hör berättelsen om hällristningen. Medverkar gör 
 Viveka Overland, Bohusläns museum, Gun 
 Jarnedal, muntlig berättare, med flera.
 Tips! Efter invigningen, fortsätt till Vitlycke museum  
 och upplev Eldfesten, program till kl 19.
 Samarrangemang med Bohusläns Hembygdsförbund  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

18–20 Bygg relationer som förändrar
 Vi har en omvärld som behöver dig.och vi berättar om  
 några av de sätt du kan finnas till för en medmänniska i  
 Uddevalla. Det blir fokus på hur du kan bli fadder till 
 ensamkommande ungdomar men även om vad det 
 innebär att bli samhällsguide och familjehem. 
 Du behövs! Samarrangemang med Uddevalla 
 kommun och Göteborgs Räddningsmision.

18.00 Folk och Fåglar
 Anders Wirdheim berättar om relationer mellan   
 människor och fåglar genom tiderna.
 Entré: 40:-, för medlemmar i Bohusläns Ornitologiska  
 Förening 20:-. Tag med medlemskort. Biljetter i museets  
 reception, 0522-65 65 01. Samarrangemang med 
 Bohusläns Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet.

18.30 Johan Björklund Dynamic Flavours 

Konsert i egensinnig, 
dynamisk jazz/rock/an-
nan musik som går alla 
möjliga vägar men alltid 
tillsammans i gruppens 
mycket enhetliga och 
genomarbetade sound.

Johan Björklund- trummor, Mats Eriksson – gitarr, 
Magnus Bergström – bas, Björn Almgren – saxofon.

15.00 Hur bygger vi idag och vem bygger vi för?
 Visioner och panelsamtal om det framtida Uddevalla. 
 Kom och lyssna och ställ gärna frågor!
 Bohusläns museum har under perioden maj till och med  
 oktober visat utställningen Folkhemmets rum – om 
 boendeidealen under 1930 – 60-talen. Folkhemmet var  
 en vision som byggde på solidaritet, jämlikhet och rätt-
 visa. Alla skulle ha det bra materiellt och rätt till en god  
 bostad. Men hur ser det ut idag – vi inbjuder till   
 dialog där unga visionärer, politiker, bostadsbyggare  
	 med	flera	deltar. Samarrangemang med Kultur och Fritid  
 Uddevalla kommun.

18.00 IBS, mag-tarmsjukdom med många 
 ansikten. Om de många symtomuttryck som IBS  
 kan ha, även utanför tarmen och om varför även hjärnan  
 måste få sin bit av behandlingen. Hans Törnblom,  
 mag-tarmlabb, Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
 Göteborg. Anmäl deltagande till  
 rmt.fyrbodal@hotmail.com eller på tel 072-237 13 33.
 Samarrangemang med Mag-tarm föreningen i Fyrbodal.

      12 november lördag
12–15 Arkivens dag – tema Välkommen hem
 Vi bjuder på tre föreläsningar:
12.00  Hemmet – inte bara självklar 
 trygghet. Om människors kamp för att 
 behålla sina hem, om ett ”Välkommen hem” 
 som blev en snyting och om livsfarliga tapeter. 
 Elisabeth Renström berättar om några sådana fall från  
 åren som gått, och ger ett smakprov från höstens   
 kommande program i serien Släktband.
13.00  Ätliga ogräs – laga gott med ogräs från träd- 
 gård och natur. Ingrid Kennborn, ordförande i 
 Bohusläns Hembygdsförbund, berättar och ger tips!
14.00  Att leva och bo i Bohuslän i gångna tider
 Gun Jarnedal, muntlig berättare, ordförande i Lyse  
 hembygdsförening, vice ordförande i Bohusläns 
 Hembygdsförbund, kåserar ur ett historiskt perspektiv om  
 livet förr i Bohuslän. Samarrangemang med Bohusläns  
 Hembygdsförbund och Bohusläns Föreningsarkiv.

Vi tittar på hur Sigvard 
Bernadottes design står sig idag 
och framför allt hur skiljer sig hans  
roll som industridesigner då mot 
dagens industridesigner. 
Matilda Hunyadi, yrkesverksam 
industridesigner, ger en överblick
av svensk formhistoria från 
modernismens genombrott till 
samtidens industridesigners, för 

att spekulera i hur Sigvard hade klarat sig i dagens
designteam. Vi lär oss också mer om det breda spektra av 
arbetsuppgifter en industridesigner kan ha idag och Matilda 
berättar om vad hon jobbar med.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 Persona. Ingmar Bergmans film från 1966 med Bibi  
 Andersson och Liv Ullman. 85 minuter.
 Entré och medlemskort löses vid dörren. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och   
 Studieförbundet Vuxenskolan.

17 november torsdag
13.00 Charged. Visning av utställningen.

18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor 
 Fräsch på riktigt – schyssta produkter i 
 badrummet. Vad innehåller egentligen de produkter  
 vi använder för hud, hår, smink m.m? Vilka produkter är  
 bäst för både oss och miljön? Naturskyddsföreningen  
 informerar. Vi bjuder på ekologisk fika. 
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla  
 kommun, Restaurang Kajkanten och 
 Naturskyddsföreningen.

18–20 Krisberedskap - drop-in information,
 se 15 november tisdag!

18.00 Orust Dragspelsklubb
 Kvällskonsert med dragspel och sång.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

18.30 Den dödligaste fällan är den som inte syns
 Mariette Lindstein berättar om sitt liv inom en sekt och  
 flykten från den. Som 20-åring gick hon med i den kontro- 
 versiella Scientologikyrkan och arbetade där under 25 års
 tid. En tid som mer och mer kom att innebära isolering,  
 förnedring, psykisk nedbrytning till fysiskt våld. Slutligen  
 lyckades hon fly. Efter första tidens lyckorus kom mar-
 drömmarna, ångesten och känslan av att fortfarande sitta  
 fast. Mariette bearbetade sin situation genom att skriva och  
 2015 kom boken Sekten på Dimön ut. Numera viger 
 Mariette sitt liv till att skriva och engagera sig i sektfrågor  
 på heltid. Samarrangemang med ROS (Rådgivning om  
 sekter), Studieförbundet Sensus och S:t Lukas.

18.30 Att verka utan att synas. Professor
 Dick Harrison om den bortglömda kvinnomakten.
 Om drottningar, abbedissor, brukspatroner, änkor med  
 flera som haft mycket större inflytande över vårt land än  
 vad man förstår från historieböckerna. Entré 150:-, 
 biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Margaretalogen, Götiska 
 Förbundet och Medborgarskolan.    

19.00    Bluesfest
 
Sinclairs musikelever 
spelar musik av 
blueshistoriens 
gitarrhjältar som
BB King, 
Albert King, 
Bonnie Raitt ,
Eric Clapton,
med flera.

12.00 Vernissage: Midvinterfest
 Invigning av årets utställning med slöjd och konsthantverk.

12–14 Barbro Östlund presenterar sin nya bok 
 Barbros nya kokbok, Barbros allra bästa, har
 kommit ut i dagarna. Idag finns Barbro här, kom och träffa  
 henne, köp boken och få den signerad.

16.00  Caroline Guilding och Danae Dörken, violin
 och piano. Konsert med två unga supertalanger som  
 erövrar världsscenerna. Entré ord. 250:-, medlem i 
 Collegium musicum 150:-, ungdom tom 20 år 50:-. 
 Biljetter i museets reception 0522-65 65 01 eller via 
 Nortic.se Samarrangemang med Collegium musicum.

29 november tisdag
18.00 Polarforskning förr och nu. Professor Anders  
 Karlqvist, chef för Polarforskningssekretariatet i 25 år  
 presenterar personliga reflektioner över ämnet och berät- 
 tar om erfarenheter från många expeditioner. Fri entré
 för medlemmar i Uddevalla Humanistiska förbund, övriga  
 50:-. Betalas vid dörren. Samarrangemang med 
 Uddevalla Humanistiska förbund.

30 november onsdag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker:
 Blåsningen. 1973 års Oscarsvinnare för bästa film.
 Blåsningen bygger på verkliga lurendrejerier som var 
 vanliga under 1920- och 30-talen. Njut av 129 kuppartade  
 minuter. Entré och medlemskort löses vid dörren. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio och   
 Studieförbundet Vuxenskolan.
18.30 Berättarafton
 Karl XII:s dödsdag och Kåldomens dag
 Med anledning av dagen ägnar vi en del av kvällen åt 
 Karl XII. Gunnar Klasson, ordförande i Uddevalla Hem- 
 bygdsförening, berättar om Karl XII:s likfärd och  
 balsameringen som utföres i Uddevalla. Gun Jarnedal,  
 muntlig berättare, framför skrönor om Karl XII.
 Samarrangemang med Uddevalla Hembygdsförening. 
 och Bohusläns Hembygdsförbund.

26 november lördag 11–16 
 27 november söndag 10–16

Rikstäcket Västlapparna visar upp sina alster.
Kom och se fantastiska lapptekniksprodukter då Rikstäcket - 

Västlapparna visar upp sin verksamhet.

Tisdag – fredag 1 – 4 november kl 14.00
 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar
Höstlovsfilm,	se	dagbok!	

19.00 IK Oddevold – kvartersklubben som blev  
 till riksangelägenhet. Hans Bäckström,
 supporterprofil och tidigare ordförande i IK Oddevold.
 IFK Uddevalla – Uddevallas äldsta fot- 
 bollsförening. Om dess historia och utveckling.
 P.O Andreasson, supporter och tidigare styrelseledamot.

1 november tisdag

2 november onsdag

3 november torsdag

4 november fredag

16 november onsdag


