19:00

Carolina Rediviva

Boksalen - en guidad visning. Följ med på en guidade visning i de
slutna delarna av Carolina Rediviva

19:07

Disagården

Upplev 1800-talet på friluftsmuseet Disagården. Få en inblick i livet
på den uppländska landsbygden under 1800-talet.

19:09

Uppsala konstmuseum

Human Drama - Stories and metaphors in the Uppsala Art Museum´s collections. Three artworks explored on the theme of seeing

19:15

Botaniska trädgården

Nyhet från Tropiska växthuset: Jordnöten är ingen nöt!
Botanisten reder ut begreppen!

19:17

Botaniska trädgården

Köttätande kannrankor i Tropiska växthuset. I Uppsalas enda regnskog finns många köttätande växter.

19:19

Botaniska trädgården

Levande kulturarv i Botanisk trädgården. Här odlar trädgårdsmästarna kultur. Många växter har funnits i trädgården i flera hundra år.

19:21

Gustavianum

Vad händer i Gustavianum? Följ med in hos glaskonservatorn och se
hur Gustavianums unika glasfönster konserveras.

19:28

Pumphuset

Titta in i Pumphuset. I Pumphuset kan du lära om vatten, avfall och
hållbarhet. Här är en digital visning med fokus på vatten då och nu.

19:37

Evolutionsmuseet

Deltajjatia vjatkensis. Museets pedagog Johan Dalsätt berättar om
den utdöda anapsiden Deltavjatia vjatkensis.

19:40

Evolutionsmuseet

Parasaurolophus tubicen. Museets pedagog Johan Dalsätt berättar
om anknäbbsdinosaurien Parasaurlophus tubicen.

19:43

Bror Hjorths Hus

An introduction to the museum. Bror Hjorth is considered one of
the foremost Swedish artist of the 20th century.

19:51

Uppsala industriminnesmuseum

Titta in i Uppsalas industrihistoria! Cyklar, betong och kläder var
stort under industriepoken.

20:01

Linnémuseet

Serviser, kortspel och porträtt i familjen Linnés hem. Favoriter
bland de föremål som familjen Linné har lämnat efter sig.

20:05

Gamla Uppsala museum

Välkommen till Gamla Uppsala. Få koll på de viktigaste bitarna av
Gamla Uppsalas långa historia och inspireras att själv se högarna.

20:10

Uppsala domkyrka

Välkommen på rundvandring i Uppsala domkyrka. Visning om domkyrkans roll, historia och utveckling.

20:17

Biotopia

Biotopia - Biologiska museet natur i Uppland. Välkommen in på
Biotopia, och välkommen ut i den Uppländska naturen!

20:21

Medicinhistoriska
museet

Radiumvatten – historisk hälsokur. Museichef Urban Josefsson berättar om när radioaktivt vatten var en hälsokur för hemmabruk.

UPPSALASMUSEER.SE
Museinatten arrangeras av Uppsalamuseernas informationsförening
i samarbete med Upsala Nya Tidning och Destination Uppsala

KLICKA HÄR FÖR YOUTUBE

KLICKA HÄR FÖR FACEBOOK

FILMERNA VISAS FACEBOOK OCH YOUTUBE

