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SOMMARPROGRAM

ÖPPETTIDER SOMMAR

ORDINARIE ÖPPETTIDER

20/6-12/8
Alla dagar: 9-17
13/8-16/9
Mån-fre: 10-12, 13-16
Lör: 10-14
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OBS!

Mån-fre:
12 -16
Lör: 10-14

Äntligen sommar igen!

Som vi har längtat. Och nu kan vi återigen bjuda in
till sommaraktiviteter ”på vanligt vis”, vilket känns
jätteroligt!
Gällande evenemang med anmälan så tar vi emot
din anmälan här: info@silvermuseet.se eller på
telefon 0961-145 00.
Hoppas vi ses!

TORSDAGAR
Med reservation för ändringar

2/6

18.00 Rymden nästa

Renata Chlumska om att ta sig an små och stora
äventyr. Om bergsklättring och fjällvett!
Samarr. Top of Arjeplog, ABF, Leader Lapland & EJFLU.

18.00 Vernissage ”Medmänniskor och vänner”

9/6

Einar Wallquist ritade ofta porträttbilder av
människor han mötte. Vintern 1977-1978 fick han
möjlighet att visa upp sina bilder på konstmuseet
Waldemars udde! I år kommer utställningen med
hela 56 porträtt visas hos oss - kanske du känner igen
någon?
Välkommen på vernissage 9/6 kl.18.00.

16/6

14.00 Sommaröppning av Doktorsgården*
till Invigningstal, växtloppis, musikunderhållning av
Grus samt lekar och visning i Doktorsgården. Vi bju17.00 der på fika! Och fjärilsföreningen finns på plats.
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23/6

14.00 Museets gömmor: Arjeplog 1920-tal

I år är det 100 år sedan doktor Einar Wallquist kom
till Arjeplog. Då hade vår vidsträckta kommun varit
utan läkare i många år, så glädjen var stor över den
nya provinsialläkarens ankomst. Nu lyfter vi fram
godbitar ur vårt gedigna bildarkiv och visar upp det
Arjeplog som mötte den unge läkaren när han flyttade hit!
Utställningen finns kvar under året.

14.00 Invigning Skärrim**

30/6
Aktiv

!
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Uppe vid det som i dag är norska gränsen finns ett
spännande fornlämningsområde med bl.a. stallotomter och h ärdar. Nu finns lättillgänglig information om
Skärrims fascinerande historia på plats! Vi bjuder
in dig till en visning av området tillsammans med
arkeolog Ingela Bergman.
Buss från Torget 12.30 åter 18.00. 200 kr/pers. inkl.
fika från Vuoggatjålme på plats.
OBS! Föranmälan krävs, senast 23/6.

11.00 Slöjddag med slöjdinspiratör Eva Öhrling
till Kom och testa blocktryck! Vi gör egna festflaggor. Om vädret tillåter håller vi till ute.
15.00 Drop-in, material finns på plats.

Foto: Leif Björk
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14/7

Foto: Bertil Sundkvist

7/7

18.00 Bildvisning ”Bertils bilder”

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 Ögonblick i Arjeplog.

OBS! Föranmälan krävs. Öppen från 4/7 kl. 09.00.

21/7

14.00 Filmvisning ”Kan doktorn komma”

28/7

14.00 Fjärilsspaning

Vi uppmärksammar att det är 100 år sedan 
Einar Wallquist kom till Arjeplog för att jobba som
provinsialläkare. Vad passar då bättre än att visa filmen baserat på boken med samma namn?
Boken filmen bygger på är en roman baserad på de
upplevelser och det arbete Doktorn hade under sin första
tid i Arjeplog.

Aktiv

4/8
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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 Filmvisning ”Sjumilaskogen”

En film om urskogarna i Pärlälvens och Tjeggelvas
ännu skyddade naturreservat.
Filmen är producerad av Lars-Ture Lindholm,
Tor Lennart Tuorda och Thomas Öberg.

!

*Under sommaren erbjuder vi visningar i
Doktorsgården. Vänligen boka via Silvermuseets
reception. För priser se hemsidan.
**Hitta till Skärrim:
Följ Silvervägen västerut. Strax innan norska gränsen
svänger du till vänster vid skylten Stallotomter.

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

useet
@silverm

