Länsmuseet Västernorrland
PROGRAM Mars/April 2017

Dansföreställningen ”CACHE CACHE”
Lördag 4 mars kl. 18.00 och söndag 5 mars kl. 15.00
Kom och upplev dans på nära håll! Folkhögskolans danslinje framför en timmes modern dans. Gratis inträde
samarr: Härnösands Folkhögskola

Berättelsen om Härnösands äventyrare Petter Norberg!
Lördag 18 mars kl. 13.30
I samband med föreningen Härnösand och havets vårmöte kommer kommer Lennart von Post berättaom sin
forskning kring äventyren Petter Norberg.

Visning av utställningen ”De sju dödssynderna”
Söndag 5 mars kl. 13.00 i Lindströmrummet.

Släktforskningens dag med tema ”Sjöfolk”
Lördag 18 mars kl. 11.00 – 16.00
Kom och få hjälp med att hitta din släkt.
samarr: Härnösand och havet

Föreläsning om musiken till ”De sju dödssynderna”
Söndag 5 mars kl. 14.00
Föreläsning om musiken till utställningen ”De sju dödssynderna”. Tonsättaren Marta Forsberg presenterar
ljudens relation till Lindströms konst samt ger en kort
introduktion till den minimalistiska musiken.

S P O R T L O V

Skogshuggarliv i Timmerkojan
Måndag – fredag kl. 13.00–14.30 (ej drop in)
Utomhusaktivitet för sportlovslediga barn och
ungdomar. Vi barkar och sågar ute. I kojan blir det
kolbullar och skrock. Ev. fritidsgrupper måste förboka
på 0611-886 00.
Sportlovspyssel i entréhallen
Måndag – fredag kl. 13.00 – 14.30
Prova på att skapa ljud och ljus
Måndag – onsdag kl. 12.00–16.00
Marta från Konstmusiksystrar visar dig hur du kan
skapa din egen konstmusik!
Föredrag och konsert med Konstmusiksystrar
Onsdag 8 mars kl. 15.00
Nätverket verkar för att lyfta fram kvinnor och transpersoner på Sveriges musikaliska arena.
Lyssna på tre kompositörer som framför sina verk.
Två elektroniska och ett akustiskt.

Visning av utställningen ”De sju dödssynderna”
Söndag 26 mars kl. 13.00 i Lindströmrummet.
Föreläsning ”Konstnärsliv under 1950-60 talets Paris”
Söndag 26 mars kl. 14.00
Anders Lidén berättar om konstnärslivet under
Bengt Lindströms tid kring 1950-60 talen i Paris.
Föreläsningen filmas.
Täljarkväll i slöjdverkstan
Torsdag 30 mars kl. 18.00–20.30. Ta med ditt slöjdande!
Visning av utställningen ”De sju dödssynderna”
Söndag 9 april kl. 13.00 i Lindströmrummet.
Girighet
Söndag 9 april kl. 14.00
Presentation av dödssynden ”Girighet” genom en
föreläsning om den räntefria banken JAK presenterad
av Olle Palm.

UTSTÄLLNINGAR
Bengt Lindström ”De sju dödssynderna”
En utställning med konstnärens egna verk och texter.
Allt skapat i 70-talets Paris.
Maadtoe 4 februari–20 augusti
I utställningen Maadtoe ger konstnärerna Anders
Sunna och Michiel Brouwer sin bild av hur samerna har
behandlats i nutid och dåtid. Verken berättar
personligt och smärtsamt om en familjs öde, om
samisk historia - och väcker frågor om svensk
samepolitik och om rasism.
Allmogevapen
Bössor och andra jaktvapen ur museets samlingar.
Möten mellan älvarna, Syn för sägen
och Moderna tider
Museets tre fasta utställningar handlar om länets
historia från de första jägarna vid istidens ytterkant
till livet i sågverkssamhället på 1950-talet.

Fri entré www.murberget.se
Härnösand. Öppet alla dagar 11–16

