Gamla Uppsala museum
Följ med på en tidsresa genom 1000 år av prakt
och flärd! Gamla Uppsala museum bjuder in till en
modevisning med återskapade dräkter och frisyrer
från vendeltid till slutet av medeltiden.
Gustavianum
Mynt, sedlar och konstverk är alla resenärer som
reser runt jorden från hand till hand, i någons ficka
på ett flyg, som gåvor och som krigsbyten från fjärran
länder. Föredrag i Myntkabinettet och det nyöppnade
Konstarkivet i Universitetshuset, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15.

www.uppsalasmuseer.se

Museidagen
Program 11 november 2018
Kl. 12–16 om inget annat anges.
Fri entré till alla Uppsalas museer.
Årets tema är Resor.
Biotopia
Känner du igen spåren av lo, varg och björn? Med
filmer, spår och utställning får du lära dig mer om
våra uppländska stora rovdjur på Biotopia.
Botaniska trädgården, Orangeriet
13.00: Carl Peter Thunberg 275 år – föreläsning om
Carl von Linnés lärjunge som reste till Sydafrika,
Java, Japan och Sri Lanka.
Botaniska trädgården, Tropiska växthuset
Lär dig mer om botanisternas spännande
upptäcktsresor och växterna de hittade. Visning
15.00. Hela dagen: vik en fjäril eller se dem flyga i
tropikerna.
Bror Hjorths Hus
Res genom Sara Lundbergs bildvärld och skapa
egna vägar och världar i verkstaden. Följ Bror Hjorth i
fotspåren från Paris till Jukkasjärvi. Visningar 12.30,
13.00 och 14.00. Måleriverkstad 13-16. Hela dagen:
Bildjakt med biljakt!
Evolutionsmuseet Paleontologi (Norbyvägen 22)
Familjevisningar om fossiljägare och expeditioner till
när och fjärran. Varifrån kommer museets dinosaurier
och andra föremål, vilka har hittat dem och vad
kan de lära oss om jorden och livets utveckling?
Visningar 13.00, 14.00 och 15.00. Pyssel i
aktivitetshörnan hela dagen.
Fredens hus
Res med oss genom Pinochetregimens förtryck till
dagens konfliktdrabbade samhällen. Guidning 12.30
och 14.30.

Vänd Æ

Medicinhistoriska museet
Dokumentärfilmen After Life – Four Stories of
Torture berättar om fyra personer som kommit till
Finland på flykt undan krig och förföljelser. Deras
erfarenheter är en berättelse om hur det är att leva
vidare. Filmen är textad på engelska. Filmvisning och
samtal med Mervi Junkkonen, 13.00-15.00. Se också
konstutställningarna Good Intentions (2015) och
FRAGILE, som utgår från filmen.
Pumphuset
Pumphuset gömmer många resor, i material som
återvinns, i vattendroppen som färdas från källa till
dig och tillbaka till naturen. Vi reser från en annan
tids vanor och mönster till en mer hållbar värld.
Kanske en del av den resan sker kollektivt, med
biogasbuss?
Skattkammaren – Domkyrkan
12.30-16.00: Museivärdar på plats i Skattkammaren
berättar och svarar på frågor.
15.30: Temavisning – Pilgrim i domkyrkan – att
vara pilgrim förr och nu och om domkyrkan som
vallfartsmål.
Upplandsmuseet
Gör en resa tillbaka i tiden! Föredrag om runstenar
i Uppland och vikingarnas resor. Skaparverkstad
för alla barn som vill göra en runsten i lera (13-16).
Barnvisning i utställningen Tiden i rummet, 14.00. För
mer info se upplandsmuseet.se.
Uppsala konstmuseum
Följ med på en vandring i huset på temat konstnärers
resor, från Åsa Ersmark till Korakrit Arunanondchai
och Agnes Cleves. Resor som inspiration,
verklighetsflykt eller som försök att skapa perspektiv.
Visning på svenska 12.00, på engelska 15.00.
Workshop för barn: Resan till månen – 13.00-15.00.

All information hittar du på
www.uppsalasmuseer.se
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