
  
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag     10–16   
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 

  Helgöppettider:
  Julafton & Juldagen   Stängt 
  Annandag Jul    10–16
  Nyårsafton & Nyårsdagen  10–16
  Trettondagsafton 5 januari  10–16
  Trettondagen              10–16  
 

  OBS! Söndag 15 januari och måndag 16 januari har 
  Bohusläns museum helt stängt på grund av

   underhållsarbeten.    

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
Helgöppettider som Bohusläns museum. 

Certifierade i Västsvensk Mersmak.

Museibutiken 

 
  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              

 
  

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.

DECEMBER 2016/JANUARI 2017   

4 december söndag
12.00 Alla barn har rätt till en vit jul
 Kom och lyssna till författaren Hillevi Wahl, som med  
 sin berättelse i SVT:s dokumentärserie Djävulsdansen  
 berörde en miljonpublik.
 Med humor och värme inspirerar Hillevi till livsförändring  
 och delar öppenhjärtligt med sig av sina egna erfarenheter  
	 av	medberoende	och	missbruk.	Hon	fick	nyligen	ta	emot		
 pris för ”sitt lika engagerande som osentimentala sätt att  
 förmedla mod och livsglädje till de som lever med och i 
 en beroendesjukdom”. För Hillevi Wahl är det en själv-
	 klarhet	att	alla	barn	ska	få	fira	en	Vit	Jul.	Det	är	därför	
 hon är ambassadör för IOGT-NTO-förbundens 
	 kampanj	Vit	Jul.	Samarrangemang	med	IOGT-NTO.

5 december måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano. 
 Kända och mindre kända klassiska mästerverk samt  
 egna arrangemang över kända melodier.

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

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

Face the Collection
3 december 2016 – 26 februari 2017

I utställningen har två konstnärer – Bettina von Zwehl 
och Trish Morrissey, fått möjlighet att undersöka våra 
samlingar ur ett konstnärligt perspektiv. Liksom många 
andra museer har även Bohusläns museum stora 
samlingar som sällan visas för publik. Av den anled-
ningen	öppnar	allt	fler	museer	upp	för	konstnärliga	
undersökningar, så även Bohusläns museum.  
Under 2015-2016 har von Zwehl och Morrissey bjudits 
in till ett konstresidens, som innebär att de har kunnat 
arbeta på plats i museet under en period. Båda konst-
närerna kommer att visa verk som har skapats under 
residenstiden, men även ett urval av tidigare arbeten. 
”Face the Collection” kommer att bjuda på många 
spännande och sällsamma möten i tid och rum.

Invigning av utställningen lördag 3 december kl 14.00
Guidad visning i utställningen 

onsdag 7 december, torsdag 15 december och 
tisdag 17 januari kl 13.00.

13.00 Värmande sånger i december
 Vikens kör och musiker i ett härligt julprogram.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

8 december torsdag
18.30 Julkonsert med
 Odd Singers

16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar A bigger splash

10 december lördag
12.00 Kaprifolkören – julkonsert
 under ledning av Sven Alfredsson.

13.15 Mänskliga rättigheters dag
 Tillsammans med Uddevalla FN-förening uppmärksammar  
 vi dagen. Ordförande Karl-Göran Sundvall inleder.
 Baha Ali från Syrien berättar om sin livsresa. Idag går
 han på Hulebäcksgymnasiet i Göteborg.
 Kurdisk musik framförs av Sarkawt Karlsson på klarinett.  
	 Sarkawt	flydde	till	Sverige	från	Irak	och	är	adopterad	av	
 en familj i Uddevalla. Sarkawt går sista året på 
 orkesterprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet i   
 Vänersborg. FN-föreningens ungdomssektion informerar.
 Insamling till Syrien.
 Samarrangemang med Uddevalla FN-förening.

18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor 
 Vattnets själ
 Vi	visar	Kurt	Skoogs	film	från	2008.	Filmen	handlar	om		
 vattnets fascinerande egenskaper och dess avgörande  
	 betydelse	för	livet	på	jorden.	Huvudrollerna	i	filmen	spelas		
 av en liten bäck i Härjedalsfjällen och strömstaren i en å i  
 det jämtländska skogslandet. 57 min, barntillåten.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Naturskydds-
 föreningen och Uddevalla kommun.

Tänk om jag hade en snabel –
Owe Gustafson retrospektiv
28 januari – 17 april 2017

Owe Gustafson har gett upphov till en pedagogisk 
djurvärld som gett honom en självklar plats i den 
svenska barnkulturens historia. Men Owe Gustafsons 
konstnärskap rymmer så mycket mer. Under 
decennier har han varit verksam som illustratör för 
bland annat Dagens Nyheter och under 2000-talet 
har	han	gett	ut	flera	böcker	där	hans	bilder	fått	
sällskap av fragmentariska texter.
Utställningen är framtagen och producerad av 
Tomelilla konsthall i samarbete med Owe Gustafson, 
Lindsténs	elektriska,	Galleri	Form,	Janes	Snickarbod,	
SF-reklam och andra aktörer.

28 januari lördag
13.00 Tänk om jag hade en snabel – invigning
 av utställningen
 Konstnären Owe Gustafson samt Kristin Svensson,  
 chef för Tomelilla konsthall, som har producerat 
 utställningen, inviger.

Midvinterfest – 
Fred, Kärlek och Gemenskap
– 8 januari 2017

 
Invigning av utställningen lördag 28 januari 13.00.

14.00 familjeföreställning med Orkester Grön.
 

Visningar i utställningen onsdagarna 1 februari, 1 mars, 
15 mars, 29 mars och 5 april, samtliga dagar kl 13.00.

Familjelördagar 18 februari, 11 mars och 8 april kl 13–15.
För barn från 7 år, föranmälan, se www.bohuslansmuseum.se

Verkstad i utställningen 20 februari kl 11 och 13 samt 
konstnärsledd visning kl 15.

Myr kul - en självgående aktivitet, hämta formulär i butiken. 
Alla barn som deltar får en plansch så långt lagret räcker.

19.00 IK Svane och IK Rössö Uddevalla
 Göran Törngren, grundare av IK Svanes damlag och  
 Ingemar Törner, ordförande i IK Rössö Uddevalla, 
 berättar om damlagen inom fotboll i Uddevalla och  
 Bohuslän. Katharina Svanberg (tid Ohlsson) som  
 varit med från början i IK Rössö medverkar.
 Damlag i fotboll startades ofta på mindre orter, ett   
	 exempel	är	Öxabäck	som	år	1985	tog	allsvenskt	guld	i		
 svenska damcupen.
 I Bohuslän var IK Svane från Uddevalla det första 
 damlaget i Bohuslän. Idag satsar IK Svane på 
 ungdomslag med fokus på integration.
 IK Rössö Uddevalla är sedan 1990 en förening för   
	 damer	och	många	flicklag.	De	arrangerar	Sveriges		
 äldsta inomhuscup, Rössö Cup, som nästa år spelas  
 för 37:e gången.

13 december tisdag
10.45	 Traditionellt	Luciafirande
 Rotary/Uddevallas Lucia med tärnor gästar Bohusläns  
 museum med ljus och sång.  

14 december onsdag
13.00 Sigvard Bernadotte – mannen som 
 formgav folkhemmet. Visning av utställningen.

25 januari onsdag
18.30 Berättarafton. 

12.30 I´m Still Here.	Vi	visar	filmen	som	är	baserad	på		
 ungdomars verkliga dagböcksanteckningar från 
 Förintelsen. 

18.00 Att uppleva världen annorlunda – vill du  
 veta hur det är? Paula Tilli om Aspergers syndrom.
 Paula Tilli föreläser med både humor och allvar   
 om hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett 
 inifrånperspektiv. Hon berättar om missförstånd som man  
 kan råka ut för, med andra människor, när man lever med  
 diagnosen, vilka svårigheter och styrkor diagnosen 
 innebär samt vilka saker som är bra att tänka på när det  
 gäller bemötande.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01. 
 Samarrangemang med Attention Uddevalla med omnejd.

14.00 Familjeföreställning: 
 Tänk om jag hade en snabel
 Orkester Grön i en nyskriven interaktiv föreställning som  
 bygger på den medryckande musiken ur barnprogrammet  
	 Fem	myror	är	fler	än	fyra	elefanter.
 Rekommenderad ålder 4-8 år.
 Här bjuds barnen in till att leka med ord, musik och rörelse  
 under ledning av tre agerande musikpedagoger. 
 De medverkande är Elin Wrede (sång, slagverk), 
 Josefin Knagg (sång, piano, trumpet) och
 Per Knagg (sång, gitarr).

3 december lördag, forts...

6 december tisdag
14–20 Fantastisk Finsk Film Festival
 Filmis Uddevalla Filmstudio i samarbete med förvaltnings- 
 området för Finska språket presenterar en helt fantastisk  
	 filmfestival	på	Finlands	självständighetsdag.
 Entré 100:- för att se tre filmer. Biljetter i museets
 reception, 0522-65 65 01.
	 I	pausen	kl	16.00	bjuder	Finska	föreningen	på	kaffe	och		
	 tårta	för	att	fira	självständighetsdagen.
 Följande tre filmer visas:

I utställningen för barn och 
vuxna, presenteras verk ur 
Owe Gustafsons konstnär-
skap. Däribland hans mest 
kända verk, animationerna 
till barnprogrammet 
Fem myror är fler än fyra 
elefanter. 
Utställningen innehåller en 
lek- och lärmiljö där barn 
och unga med alla sinnen 
kan utforska Owes 
bildvärld och bekanta sig 
med bokstäver, ord och 
siffror.

Tel. 0522-65 65 02

Vi finns på Facebook Certifierade 
i Västsvensk  
Mersmak

Nu dukar vi  upp bohuslänska 
läckerheter som äggost 

och silltårta. 
Vi har bakat matbröd och kakor 
själva, våra råvaror är levererade 

av lokala odlare och är i 
möjligaste mån ekologiska.

När ni intagit glöggen, medan ni väntar på maten får ni 
höra om gammaldags jul och fynda julklappar i den härliga 

slöjdutställningen Midvinterfest och i museibutiken.

8, 9, 10 december kvällsjulbord 

kl. 19.00 mat från 19.30  385:- exkl. dryck
Då ingår förutom vårt julbord en visning med 
museets pedagoger, glögg med goda tillbehör 

som en introduktion.

10 och 11 december serverar vi 
lunchjulbord mellan kl. 12–15

255:- exkl. dryck

Endast förbokningar 
0522-65 65 02 eller info@kajkant.se

www.kajkant.se

1 december torsdag
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 
 Resursgruppen och Uddevalla kommun.

18.00 Munkedals Dragspelsklubb i en kvällskonsert.

18.00 Konsten är kärlekens facit. 
	 En	film	om	konstnären	Bror	Hjorth.	
 Filmen är gjord av Göran Gunér. 30 min. Från 1995.
 Samarrangemang med Uddevalla Konstförening.
 Efter filmen blir det utlottning av årets inköpta verk till  
 föreningens medlemmar.
 Samarrangemang med Uddevalla Konstförening.

3 december lördag 
 Kåldolmens dag – 
 mat med rötter i andra delar av världen
 Kåldolmens	vänner	började	fira	Kåldolmens	dag	för	att		
 vårt land och vår kultur alltid har berikats av utbyten med  
 omvärlden. Utbyten är inget nytt utan ligger till grund för  
 vår kultur. Kåldolmar är ett gott exempel på detta. 
	 Under	1700-talet,	en	följd	av	Karl	XIIs	tid	som	flykting	i		
 Osmanska riket, anpassade svenska kockar orientaliska  
 maträtten dolma efter svenska förhållanden: vinbladen  
	 ersattes	med	kålblad	och	fläskfärs	blandades	i…med	
 tiden blev kåldolmar en självklar del av den svenska 
 husmanskosten.
 Karl XIIs dödsdag 30 november har länge varit högtids- 
 dag för dem som vill skydda vårt land och vår kultur mot 
	 utländskt	inflytande.	Men	vår	kultur	och	våra	national-
	 symboler	blev	en	gång	till	genom	influenser	utifrån	och		
	 utan	influenser	från	omvärlden	hade	vi	inte	haft	den	svenska
	 kultur	som	man	idag	vill	skydda	mot	utländskt	inflytande.

 Program:
10.30  Fika – kaffe, te och choklad. 
 Annika Windahl Pontén berättar.
 Vi bjuder på 11-kaffe och klass 5 C Munkedalsskolan  
 erbjuder kakor bakade efter recept ur sin kokbok.
11.15  Klass 5 C Munkedalsskolan berättar om sitt  
 arbete på tema mat. Klassen har gjort kokböcker och  
 framtidsspanat om mat.
11.30  Årsboken Bohuslän. Viveka Overland, redaktör  
 Årsboken Bohuslän och Ingrid Kennborn, ordförande 
 Bohusläns Hembygdsförbund, berättar om årsböcker med  
 tema mat  och kärlek och om hembygdsförbundets tema  
 under Hembygdens år – Mat – igår, idag och i morgon.
 – Köp Årsboken Bohuslän tema Mat i Bohuslän till 
 specialpris 100 kr (ordinarie pris 160 kr).
12.00  Kåldolmar och kebabpizza – världens  
 svenskaste mat? Om hur världens svenskaste mat  
 kom till Sverige. Annika Windahl Pontén, Institutionen  
 för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
12.45  Lunchuppehåll. Passa på att äta vegetariska kåldolmar på  
 Restaurang Kajkanten, lunchpris special 94:- med huvud 
 rätt, salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd och efterrätt.
13.30  Mat och måltid i förskolan. Om hur mat 
 integreras i olika ämnen, om hur barn blir delaktiga i 
 måltiden och vågar  smaka nytt och om hållbar utveckling  
 och återvinning. Petter Jonsson, måltidspedagog och  
 Anethe Johansson, måltidsutvecklare inom kostenheten,  
 båda verksamma inom förskolan.
14.00  Ätliga ogräs – laga gott från trädgård och  
 natur. Ingrid Kennborn berättar, ger tips och bjuder på  
 smakprov.
14.30  Musik blir till mat! Artisten Marcel 
	 (Tobias	Johansson)		berättar	om	sitt	debutalbum	
 Dagarnas regi. Det blev inte bara musik att lyssna på 
 utan Tobias tog kontakt med lokala kockar och konstnärer 
 för att få sin musik tolkad genom alla sinnen. Albumet  
 blev ett musikalbum med tillhörande receptbok och 
 konstnärliga bilder. Här framför Marcel låtarna och 
 berättar om projektet.
 Samarrangemang med Bohusläns Hembygdsförbund,  
 Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Studiefrämjandet och  

 Uddevalla kommun.

14.00 Vernissage: Face the Collection
 Konstnärerna Bettina von Zwehl och Trish Morrissey, har  
 undersökt våra samlingar ur ett konstnärligt perspektiv.
 Verken som visas har skapats under deras residenstid men  
 även ett urval av tidigare arbeten ingår.

Ny	version	av	en	fransk	film	från	1969,	”Bassängen”.	
Ett par med smak för det glamorösa livet åker på 
semester i Syditalien. Allt är upplagt för romantiska 
dagar. Vistelsen tar en ny vändning, när ett ex och 
hans vackra dotter plötsligt dyker upp. Det hela 
utvecklas snabbt till ett självupptaget kammarspel, 
som	mörknar	mot	slutet.	I	bakgrunden	flimrar	flykting-
katastrofen i Medelhavet förbi.
Filmkritiker har beskrivit dramat som ett erotiskt 
mysteriespel, snyggt och svängigt, utan spänning. 
Entré och medlemskort säljs vid dörren. 
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00 21 sätt att förstöra ett äkenskap

En fartfylld komedi om kärlek och olika slags relationer och 
äktenskap.	Regi	Johanna	Vuoksenmaa,	89	min,	
finskt	tal,	svensk	text.

16.30 Vuxen på en vecka

Välkommen på ett ”sex- och alkoholfritt” vuxenläger. 
Ditt nya liv börjar här! En grupp främlingar samlas i Åbo 
skärgård	för	att	fira	en	annorlunda	semestervecka	på	
något som marknadsförts som ett läger för vuxna som vill 
bli	mera	vuxna.	Komedi,	regi	Johanna	Vuoksenmaa,	
92	min,	finskt	tal,	svensk	text.

18.30 Barnmorskan

En verklighetsbaserad berättelse om omöjlig kärlek mellan 
en	finsk	kvinna	och	en	tysk	soldat	under	Lapplandskriget.	
Filmen är baserad på Katja Kettus belönade och omtalade 
roman med samma namn.
Drama,	regi	Antti	J	Jokinen,	119	min,	finskt	tal,	svensk	text.
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio, 
Uddevalla kommun, Finland team Finlandsinstitutet och 
Ny Finsk Film.

17.00 Broderiträff: Vi färdigställer utställningen
 av broderade väskor.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och 
 Studiefrämjandet.

7 december onsdag
13.00 Face the Collection. Visning av utställningen.

Uddevallas
Lucia 1949. 

Bild ur 
museets 
samlingar.

15 december torsdag
13.00 Face the Collection. Visning av utställningen.

4 januari onsdag
13.00 Sigvard Bernadotte – mannen som 
 formgav folkhemmet. Visning av utställningen.

9 januari måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano. 
 Kända och mindre kända klassiska mästerverk samt  
 egna arrangemang över kända melodier.

11 januari onsdag
13.00 Sigvard Bernadotte – mannen som 
 formgav folkhemmet. Visning av utställningen.

14 januari lördag
12.00 Julgransplundring
 Vi dansar ut julen tillsammans med Ranrike Spelmän.

Biljett till 
julklappssäcken 
20:-, betalas 
på plats.
Alla intäkter går 
oavkortat till 
barn-
avdelningen 
på NÄL.

Julfest 1951. 
Bild ur
museets
samlingar.

Julkort från 1903. 
Ur museets samlingar.

Bohusläns 
museum 

önskar en

GOD JUL
och ett

GOTT 
NYTT 
ÅR!

17 januari tisdag
13.00 Face the Collection. Visning av utställningen.

17.00 Vi i femman
 P4	Sveriges	Radio	Väst	direktsänder	kvartsfinal	i	
 frågesporttävlingen för femteklassare.
 Sändningen sker inför publik. 
 Välkommen att ta plats senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

19.00 Din möjliga hälsa
 En föreläsning om möjligheter istället för hinder.
	 Vad	är	en	god	hälsa?	Vad	betyder	hälsa	för	dig?	
 I Niklas Leonardssons föreläsning kommer du att få det   
 förenklat och få förutsättningarna för att starta.
	 Niklas	Leonardsson	är	certifierad	kost-	och	träningskonsult,	
 vilket innefattar personlig träning, kostrådgivning och 
 hälsoinformatör. Han vill inspirera människor till en hälsosam  
 och aktiv livsstil och berättar bland annat om sin egen resa   
 genom livet till den han är idag.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

19 januari torsdag
17.00 Vi i femman 
 P4	Sveriges	Radio	Väst	direktsänder	kvartsfinal	i	
 frågesporttävlingen för femteklassare, se 17 januari tisdag.

18.00 Trauma och exil – svårigheter och nya 
 möjligheter. Föredrag av socionom/leg. psykoterapeut   
 Tomas Jansson, Göteborg. Ett högaktuellt ämne för alla! 
 Fotoutställning från Afghanistan och information från 
 biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén, SAK.
 Samarrangemang med Svenska Afghanistankommittén.

24 januari tisdag
17.00 Vi i femman
 P4	Sveriges	Radio	Väst	direktsänder	kvartsfinal	i	
 frågesporttävlingen för femteklassare, se 17 januari tisdag. 

Vi tittar på gamla Uddevallabilder och minns.
Samarrangemang med Uddevalla Hembygdsförening.

Bygge av bostäder
på Tureborg,
år 1960. 
Bild ur museets
samlingar.

26 januari torsdag
17.00 Vi i femman
 P4	Sveriges	Radio	Väst	direktsänder	kvartsfinal	i	
 frågesporttävlingen för femteklassare, se 17 januari tisdag.

Filmen levandegör ungdomars dagboksanteckningar från 
Förintelsen. Ungdomar som lyssnade på musik, sportade, 
gick på bio och planerade för sin framtid, blev helt plötsligt 
ryckta från sin vardag in i en helt annan verklighet. Denna 
nya verklighet där förföljelse, svält och dödshot präglade 
deras liv, skrev de om i sina dagböcker. Berättelserna om 
de	unga	offren	kommer	till	liv	genom	att	texterna	läses	
av unga skådespelare. Dokumentären väver samman 
personliga bilder, handskrivna sidor och teckningar från 
dagböckerna	samt	arkiverade	filmer.	Filmen	nominerades	
till två Emmy Awards.
Berättelserna	i	filmen	är	skrivna	av	ungdomar	12	–	18	år	
som bodde i Tyskland, Frankrike, Polen, Litauen, 
Tjeckoslovakien och Rumänien.
48	min.	Engelskt	tal,	svensk	text.

31 januari tisdag
17.00 Vi i femman
 P4	Sveriges	Radio	Väst	direktsänder	semifinal	i	
 frågesporttävlingen för femteklassare, se 17 januari tisdag.  
 Semifinal även torsdag 2 februari och final tisdag 7 februari.

29 januari söndag
16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar med anledning av
 Förintelsens minnesdag: Sauls son
 Under den ungerske Auschwitzfången Saul Auslanders
 fasansfulla jobb med att bränna liken av sitt eget folk blir  
 han övertygad om att en av de avrättade är hans egen  
	 son.	Saul	gör	allt	för	att	finna	en	rabbi	och	ge	sin	son	en		
 värdig begravning. Regi: László Nemes. 1 tim 57 min.
 Ungern, Tyskland, Polen 2015. För entré- och medlemskort  
 se 22 januari! Samarrangemang med Filmis – Uddevalla
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

Anne Frank – 
”Om jag bara får vara mig själv” 

22 januari söndag 
16.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar Eye in the sky
 Överste Katherine Powell leder ett hemligt drönaruppdrag,
 från högkvarteret i England, med mål att fånga en ökänd
 terroristgrupp som gömmer sig i Nairobi, Kenya. När hon
 och hennes team upptäcker att terroristerna planerar att
 utföra en självmordsattack, ändras ordern snabbt från att
 ”tillfångata” till att ”döda”. Regi: Gavin Hood. 1 tim 42 min.
 England 2015. Entré: Medlemskort 350:- och du får se
 säsongens 12 filmer. Kort för tre valfria filmer 200:-. 
 Ungdomar 15-20 år samt medlemmar i Landstingets 
 personalklubb och Uddevalla kommuns personalförening   
 får 50:- i rabatt på 12-filmskortet.  
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och
 Studieförbundet Vuxenskolan.

27 januari fredag
 Förintelsens minnesdag

En minitställning som har sin 
utgångspunkt i Anne Franks 
liv och utforskar teman 
som identitet, fördomar och 
synen på den andre. 
 
I samarrangemang med 
Forum för Levande Historia.

Guidad visning i utställningen onsdagarna
14 december samt 4  och 11 januari kl. 13.00.

Fotboll i Uddevalla 
En liten utställning om en stor sport
– 31 december 
Utställningen lyfter fram historiska händelser, lokala
fotbollslag och berättar om stadens största utomhus-
arena för fotboll – Rimnersvallen.

21 december onsdag
13–16 Filmis – Uddevalla Filmstudio presenterar  
	 Kortfilm	på	årets	kortaste	dag
 Vi upprepar förra årets succé med en tre timmar lång  
	 visning	med	korta	filmer.	Samarrangemang	med	Filmis	–
 Uddevalla Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

Midvinterfest är en formgiven utställning och 
julmarknad där du handla vackra, välgjorda, lokal-
producerade och ekologiska julklappar, tillverkade 
av 51 slöjdare från Västra Götaland. 
Midvinterfest vill lyfta det vackra i världen och sprida 
glädje, värme och hopp. 
Midvinterfest vill visa en gemenskap som ryms i 
slöjden och görandet. Att få tillhöra och vara med och 
se en medmänniska som likvärdig. Kärleken är stor 
och kan ges till människor, till djur, till livet, till skogen, 
till ett material eller till själva planeten vi bor på.
Alla alster i Midvinterfest är till salu och kan köpas 
direkt, precis som i en butik. Det gör att förändring 
sker under tiden den pågår, allt eftersom föremål säljs 
och nya kommer till.
Midvinterfest är ett samarbete mellan Slöjd i Väst och 
Bohusläns museum. 

Vinter i butiken!
Årsboken har kommit 
med det fina temat kärlek 
i Bohuslän! Ett tema vi 
smugit in i butiken redan 
nu och som kommer att 
återfinnas hela 2017, vår 
kärlek till Bohuslän!
Nyheter i William Morris 
kollektion Willow bough –
Pilbladet, en serie i härligt 
blått!

Vi lämnar 20% på bäddset samt silver/ porslinsmycken från 
Sägen. Erbjudandet gäller i december och januari eller så 

långt lagret räcker.
Välkommen in i värmen hos oss. Vi hjälper gärna till med 

presentförslag och gör fina paket till dig!


