
Dräktfika lördag 29/2 kl 14.00
Kom och “dräkta”! Ta på din folkliga dräkt 
och samtala om dräktrelaterade frågor 
över fikabordet.Plats: Lindas Mat och Kafé
Kommande datum: 28/3, 25/4, 23/5.

Sportlov 2020: Tema hållbarhet. 
Tisdag 3/3–fredag 6/3 kl 12.00–16.00
I entréhallen kan du göra fågelmatare av 
återvunnet material. I Kyrkkrogen kan du 
värma dig vid elden i den öppna spisen 
ochvärm dig i kyrkkrogen ha det mysigt 
efter att du gått tipspromenad om miljö 
och hållbarhet. Tipskupongen hämtar och 
lämnar du i Kyrkkrogen. Fri entré. 
Drop in. Barn under 7 år i vuxens sällskap.

Sportlovsbio
Tisdag 3/3 – fredag 6/3 kl 14.00–16.00
Filmvisning för lovlediga i hörsaken. 
Fri entré. Platsbiljett hämtas i receptionen.
3/3 Lånaren Arrietty ( Japan, 2010)
4/3 Odjuret och hans lärling ( Japan, 2015) 
5/3 The LEGO Batman Movie (USA, 
 Danmark, 2017) 
6/3  Siv sover vilse (Sverige, 2016) 
Alla filmer visas på svenska med svensk 
text. Samarr: SFF

RETRO-modevisning på 
Internationella kvinnodagen
Söndag 8/3 kl 14.00
Vi avslutar utställningen “Couture och 
trasmattor” med en härlig modevisning 
i Marianne Ördells anda. Våra modeller 
visar återbrukat mode från 1960-och 
1970-talen.
Samarr: Härnösands Amnestygrupp

Filmstudio Murberget: 8½
Torsdag 12/3 kl 17.30–19.50 
Ikväll visar vi filmen 8½ av Federico Fellini 
(Italien 1963) 138 min.
En film med starka självbiografiska inslag, 
om filmskapandets vedermödor, av 
mästerregissören Fellini. Filmen vann en 
Oscar för bästa utländska film. 
Fri entré. Medlemskort hämtas i museets 
reception 0611-886 00. Efter visningen 
samtalar vi om filmen. Plats: Hörsalen
Samarr: Härnösands folkhögskola med stöd 
av Film Västernorrland

Öppen slöjdverkstad 
Täljkväll torsdag 12/3 kl 18.00–20.30
Mötesplats för dig som vill slöjda.
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Hembygdsförbunden
Lördag 14/3 kl 8.00-17.00
Mötesplats för dig som vill slöjda.
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Härnösand och Havet
Söndag 15/3 kl 13.30
Föredrag i hörsalen
Samarr: föreningen Härnösand och Havet

Öppen slöjdverkstad 
Broderikväll 
Torsdag 19/3 kl 18.00-20.30
Mötesplats för dig som vill slöjda.
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Invigning Studio Supersju
Lördag 21/3 kl 14.00
Kl 14.00 Öppnas dörrarna till utställnings-
hallen. Kl 14.15 Invigs utställningen av 
Jenny Samuelsson, museichef, medverkar 
gör också Åsa Andersson Broms, formgi-
vare och producent, samt gruppen Studio 
Supersju. Kl 14.45 Samtal i kaféet med Stu-
dio Supersju och Hemslöjdskonsulenterna. 
Fikabiljetter finns att köpa i utställningen. 

Lilla Trollflöjten
Torsdag 26/3 kl 19.00-20.00 
Barnoperaföreställning med Operastudion 
Kapellsberg och Nordiska Blåsarkvintetten. 
Regi: Märit Bergvall. Entré 150 kr, 50 kr 
barn och skolungdom. Biljetter säljs i 
entrén i samband med föreställningen, ej 
förköp. Plats: Hörsalen Oden
Arr: Härnösands folkhögskola och Härnö-
sands Musiksällskap

Trettiofem vantar
Lördag 28/3 kl 11.00-12.30
Föreläsning med Maja Karlsson. Maja 
är stickdesigner, författare och nyligen 
Designchef på Järbo garn. Föreläsningen 
handlar om vantarna i hennes senaste bok 
samt om vad som inspirerar henne som 
designer. Begränsat med plats så kom 
i god tid. Plats: Galleriet
Arr: Härnösands Hemslöjdsförening

Dräktfika
Lördag 28/3 kl 14.00
Kom och “dräkta”! Ta på din folkliga dräkt 
och samtala om dräktrelaterade frågor 
över fikabordet.
Plats: Lindas Mat och Kafé
Kommande datum: 25/4, 23/5.
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FILMSTUDIO MURBERGET VÅREN 2020
Filmstudio Murberget visar film i museets hörsal 
en torsdagskväll i månaden. Fri entré.
Medlemskort hämtas i museets reception 0611-886 00.
Filmen visas kl 17.30. Efter visningen samtalar vi om 
filmen. Vårens tema är ”Bakom kulisserna”

PROGRAM
12/3  8½ - av Federico Fellini (Italien 1963) 138 min
2/4  The Band Wagon/Den stora premiären - musikal- 
 film av Vincente Minnelli (USA 1953) 112 min

Alla filmer visas på originalspråk med svensk text.
Filmstudio Murberget är ett samarbete med Härnö-
sands folkhögskola med stöd av Film Västernorrland.

SLÖJD
Öppen slöjdverkstad, en mötesplats för dig 
som vill slöjda!
Torsdagskvällar kl 18.00–20.30
Täljkvällar:  12/3, 2/4 och 7/5
Broderikvällar: 20/2, 19/3 och 23/4
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

EN DAG OM VÄV 
25 april 
Föredrag, mötesplats, ”vävtorg” mm hela dagen.

www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna
Kontakt: annso.grahn@vnmuseum.se och 
anna.zetterlund@vnmuseum.se

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM
MARS 2020
Med reservation för ändringar .
Se hemsidan för mer information.



UTSTÄLLNINGAR

En liten utställning om länsmu-
seets och friluftsmuseets långa 
historia.

Möten mellan älvarna
Längs länets vattendrag levde 
och färdades människor för 
många tusen år sedan. 
Föremålen de lämnat efter sig 
berättar om livet på sten-, 
brons- och järnåldern.

Syn för sägen
Möt häxor och helgon, uppror-
iska bönder och onda makter. 
Genom sagor och sägner får du 
veta mer om personer och hän-
delser under medeltiden fram 
till slutet av 1600-talet.

Moderna tider
1700-, 1800- och 1900-talen är 
nya tider, fyllda av ny teknik och 
nya drömmar. I brev, föremål 
och bilder möter du olika 
människor och deras drömmar 
om ett bättre liv för sig själva och 
sina barn.

KULTURHISTORISKA 
BASUTSTÄLLNINGAR

MINIUTSTÄLLNING I NISCHEN

Den monumentala 
Lindström
9/5 2019–12/1 2021
Ingenting tycktes vara omöjligt 
för konstnären Bengt Lindström. 
Han målade bergväggar i fjällen, 
luckor på vattenkraftverk, en 
lastbil med släp åt Scania och 
en personbil åt Volvo. I Italien 
och Sverige arbetade han med 
glas, i Frankrike med skulpturer 
i polyester och med gobeläng-
er. Nu visas Bengt Lindströms 
offentliga verk, skulpturer och 
textilier i olika samband till hans 
produktion som bland annat 
finns i Bengt Lindströms dona-
tion placerad på Västernorrlands 
museum.

Prins Pompom 
– en litterär lekutställning
I lekrummet kommer du in i 
sagan om Prins Pompom. Det 
är en berättelse av Alfhild Agrell 
med bilder av Elsa Beskow. 

Couture och trasmattor
22/11 2019–8/3 2020 
Unika plagg från 1950–70-talet 
som donerats av Marianne 
Ördell. Hon levde 1930–2007 
och bodde en stor del av sitt liv 
i Härnösand. Med utställningen 
vill vi visa hur kunskap om 
kvalitetsplagg kan vara en väg till 
en miljömedveten konsumtion.

Kvällsöppet torsdagar 
till kl 20.00
Passa på att titta på våra 
utställningar i lugn och ro! Fri entré   www.vnmuseum.se

Härnösand. Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00
Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00
Butik & reception, tfn 0611-886 00

BUTIK 
I museets butik säljer vi böcker samt hantverk 
från länet. Vi satsar på hållbart, miljövänligt 
och Fairtrade.
 

FRITIDSBÅTSMUSEET
17 mars kl 18.30 fri entré
Föredrag om den unika ARCHIMEDES-motorn. 
Ing Lars Andersson berättar om när han var 
med och utvecklade denna motor.

Fritidsbåtsmuseet finns i Tobaksmonopolet 
på Fiskaregatan i Härnösand. Museet visas 
för grupper. För att boka en visning kontakta 
Västernorrlands museum, 0611-886 00 eller 
maila: receptionen@vnmuseum.se 

Händers verk
28/11 2019–tills vidare
Utställningen handlar om nio 
personer. Här finns berättelserna 
om dem och deras skapande av 
lust och nödvändighet och 
föremålen. Att inspireras av 
Märta Stina Abrahamsdotter, 
Dorothea Salomonsson, Ingrid 
Mårtensdotter, Brita Kajsa Karls-
dotter, Zachris Pehrsson, Emma 
Wiberg, Erik Andersson, 
Vävbröderna i Kubbe och Bror 
Rosin. Stickade täcken. 
Kollage av musskinn bland annat. 
En renrajd i trä. Broderade 
dukar. Snidade rosor. Vävda 
mönster i damast. En dansbana. 
En unik vävteknik. Getarpojken 
i trä. Kvinnor som arbetat med 
det som betecknats som masku-
lint och män som arbetat med 
sådant som kallats feminint. 
I utställningen finns också taktila 
kopior tillverkade med inspira-
tion av de gamla föremålen.

Välkommen till vår 
nya restaurang
Lindas Mat och Kafé serverar 
Dagens husman, sallad, vegetariskt, 
veganskt och hembakat fikabröd. 
Även mat/fika på beställning till 
konferenser. 
Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00. 
Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00.
Beställning: mat@vnmuseum.se

LINDAS
Mat och Kafé

Studio Supersju
21/3–31/8 2020
Vävgruppen Studio Supersju 
består av: Siri Pettersson, Miriam 
Parkman, Arianna E. Funk, 
Josefin Gäfvert, Ia Centerhall, 
Mirjam Hemström och Vega 
Määttä Siltberg. Sju unga 
kvinnliga vävare, som intagit 
den textila konst- och hantverks-
scenen med en självklar och 
kaxig attityd.
Vävgruppen Studio Supersju 
grundades hösten 2016 och 
medlemmarna kommer från 
Sveriges främsta utbildningar 
inom textil: Konstfack, Handar-
betets Vänner och Textilhög-
skolan i Borås. Med olika bak-
grund, uttryck och mål men 
med väven som gemensam 
nämnare, ser de många fördelar 
med att gå samman. 


