SILVERMUSEET
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SOMMARPROGRAM

ÖPPETTIDER SOMMAR
19/6-14/8
Alla dagar: 9-17
15/8-31/8
Mån-fre: 9-17
Lör: 10-14

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Mån-fre:
10-13, 14-16
Lör: 10-14
Sön (jan-mars): 12-14

Viktig information

OBS!

Begränsat antal platser till samtliga punkter med
hänsyn till rådande omständigheter kring Covid-19.
Fri entré till alla evenemang detta år. Anmälan krävs!
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Anmälan för varje evenemang öppnar måndag
10.00 samma vecka. Vi tar emot din anmälan här:
info@silvermuseet.se eller 0961-145 00.
Viktigt vid samtliga evenemang är att alla tänker på
att hålla ett rekommenderat avstånd till varandra.

TORSDAGAR
Med reservation för ändringar

12.00 Onlinetema: Björk

11/6

Dig

Vår heldigitala programpunkt Tema: Björk släpps i
dag på https://silvermuseet.se/temabjork/. Surfa
runt, inspireras och lämna gärna din egen b erättelse
på temat till oss!

14.00 Sommaröppning Doktorsgården
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Aktiv

18/6
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Berättande trädgård. Doktorns trädgård bär på flera
spännande berättelser som uppmärksammas under
dagen - kanske har du någon att dela med dig av?
Utomhuslekar, fikaförsäljning, livemusik.
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Foto: Leif Björk

Foto: Bertil Sundkvist

Obs! Ingen visning inomhus vid öppningen*.
Vid regn ställs programpunkten in.

18.00 Vernissage för sommarutställning

Arjeplogskonstnärer ställer ut under sommaren.
Mer info på: https://artworks.se/utstallningar/
sommarutstaellning-2020-med-arjeplogskonstnaerer.
I Silvermuseets Västan, ingång genom gruppentrén.

Ett samarr med Arjeplogs Konstförening.
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14.00 Museets gömmor: Spanska sjukan

Spanska sjukan drabbade Arjeplog hårt. Vi plockar
fram berättelser och bilder och låter dig ta del av några levnadsöden.
I Silvermuseets Östan, ingång genom gruppentrén.

14.00 Fjärilsspaning
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För stora och små fjärilsspanare med Marianne
Hofman från föreningen Fjärilar i Pite Lappmark.
Vi samlas vid Silvermuseets entré.

18.00 Tusen år av spår i Rackträsk
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16/7

Arkeolog Ingela Bergman, Silvermuseet/INSARC
berättar om platsen. Även 30/7.

18.00 Bildvisning ”Bertils bilder”
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Foto: Ulrika J Westerlund

Foto: Th Sandberg
Ur Silvermuseetsfotoarkiv

Vi samlas vid parkeringen i Rackträsk**.

Genom sitt yrkesliv som journalist/fotograf har
Bertil Sundkvist upparbetat sig en stor bildbank.
Även i år visar han ett urval för allmänheten, denna
gång med temat sport och idrott.

I Silvermuseets hörsal. Bildvisningen kommer även
att livesändas på Silvermuseets Facebooksida.

18.00 Tusen år av spår i Rackträsk
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30/7

Arkeolog Ingela Bergman, Silvermuseet/INSARC,
berättar om platsen.
Vi samlas vid parkeringen i Rackträsk**.
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19.00 Svampsäsong på ingång!

Ulrika J Westerlund berättar och ger tips inför
kommande säsong (och ger även stenmurklan en
omgång...!).
I Silvermuseets hörsal.

14.00 Spelcafé
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Uppstart inför höstens spelcaféer med utomhusspel
och gammaldags lekar.
Samling vid museets huvudentré.

!

*Under sommaren erbjuder vi visningar i
Doktorsgården. Vänligen boka via Silvermuseets
reception. För priser se hemsidan.
**Hitta till Rackträsk:
Silvervägen mot Arvidsjaur - ca 11 km från Arjeplogs
centrum ligger Rackträsk på höger sida.

Varmt välkomna!
SILVERMUSEET
Torget
+46 (0)961 145 00
info@silvermuseet.se
www.silvermuseet.se

useet
@silverm

