
Se utställningen ”Vikingar” med 
museets största attraktion – de 1000- 
åriga Överhogdalsbonaderna.  
Se också fångstsaxen man en gång  
försökte fånga Storsjöodjuret med, 
kryp in i en samisk kåta eller se ett 
bildspel om samernas liv i början 
av 1900-talet. Njut av utställningen 
”Lust och Fägring” med 1700-talets 
mest folkkära föremål som brode-
rier och jämtlandsskåp. Detta och 
mycket mer finns i Jamtlis fasta 
utställningar.

Besök en underjordisk värld fylld av upplevelser! 
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ALLTID PÅ JAMTLI

Restaurang Hov  
I en anrik miljö med skön atmosfär er-
bjuder Restaurang Hov rätter baserade på 
regionens råvaror. Från 15 januari serveras 
dagens lunch måndag–fredag kl 11–14. 
Boka middag, affärslunch, fest, bröllop, 
möte eller konferens – året runt. Tel 063-
150103 eller mariebykok@gmail.com

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (även måndag 5 mars)
Entré vuxen 80 kr. Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap.  

Fri entré till Jamtli Kafé och Jamtli Butik utom vid vissa evenemang.
 Östersund www.jamtli.com

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r ä

nd
ri

ng
ar

 i 
pr

og
ra

m
m

et
. F

ra
m

si
da

n,
 il

lu
st

ra
tio

n:
 M

ar
ga

re
ta

 H
us

el
l.

Jamtlis arkiv 
Reception i Landsarkivet. Jamtlis  
medarbetare bemannar receptionen  
måndag–torsdag kl 13–16. E-post:  
arkiv@jamtli.com eller tel 072-5204898. 

Jamtli Kafé 
Här serveras kaffe med dopp, smörgåsar 
och enklare lunchrätter. Öppet tisdag– 
söndag kl 11–16.30.  
Tel 063-150105.

Jamtli Butik 
Traditionellt hantverk och modern form. 
Här hittar du jämtländskt hantverk, böcker 
och leksaker. Bokrea 27 februari–11 mars. 
Öppet tis–sön kl 11–17. Tel 063-150303.

Jamtli Vandrarhem 
Vandrarhemmet ligger i Östersunds stads-
kvarter anno 1895. 1–5 bäddsrum, dusch 
och wc i korridoren. Kök för självhushåll. 
För mer information se www.jamtli.com  
Tel 063-150300. Obligatorisk förbokning.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Följ & gilla oss på  
Facebook

Jamtli  
i sociala medier!

Följ oss på

Lördag och söndag 20–21 januari

Förtrollat
Historiemagi i Jamtlis utställningar.
Jamtli bjuder in till en förtrollad helg full av 
historiemagi, lek, musik och sysslor från förr 
för hela familjen. När den magiska triangeln 
klingar vaknar utställningarna till liv. Plöts-
ligt kliver historiska figurer ur sina montrar. 
Det kan vara stenåldersjägare, vikingar, 
bondkvinnor och många andra. 
Nytt i år: Träffa sagofiguren Rapunzel bland 
frisyrerna i utställningen Hår-resande, 
eller kanske möter du en riktig frissa från 
1950-talet?

Söndag 18 februari

Vinterfest 
Jamtlis Gynnare bjuder alla barn och vuxna 
på en härlig vinterfest kl 12–15. Skidlopp för 
barnen, medtag egna skidor, sista start kl 14. 
De 300 första barnen bjuds på semla och varm 
choklad efter loppet. Du kan också åka häst 
och släde, köpa tunnbröd och mycket mer. 
Arrangör: Jamtlis Gynnare.

EVENEMANG

ALLTID PÅ JAMTLI

Program och kalendarium januari–mars 2018 
Vinter.



Lördag 6 januari 
Karolinervinter. En vintrig upplevelsedag 
om Karl XII:s Karoliner och den katastrofala 
dödsmarschen över fjället 1719 då tusentals 
soldater dog. Följ med på dramatiserade 
vandringar i karolinernas fotspår. Arrangör: 
Jamtli i samarbete med Jämtlands fältartilleri.

Söndag 14 januari 
Visningar av utställningen Hår-resande!  
Kl 13 och 14.30.

Onsdag 17 januari 
Museum Selfie Day! 

Lördag–söndag 20–21 januari 
Förtrollat. En förtrollad helg full av histo-
riemagi, lek, musik och sysslor från förr för 
hela familjen, kl 11–17. När den magiska 
triangeln klingar vaknar utställningarna till 
liv. Se ruta på omstående sida.

Onsdag 24 januari 
Konstpaus – En medlem i Jämtlands läns 
konstförening berättar om en favorit ur konst- 
samlingen, kl 12–12.15, Jamtlis entréhall.

Söndag 28 januari 
ä Sista dagen för utställningen  
Hår-resande.
Drop-in! Elever från Storsjögymnasiets frisör-
program är på plats i utställningens frisör- 
salong och stylar hår, kl 13–16.
Visningar av utställningen Hår-resande  
kl 13 och 14.30.

Hela februari 
För barn: Leta och vinn! Symboljakt i  
utställningarna. Drottning Kristina har  
tappt bort sina miniatyrer – kom och  
hjälp henne att leta.

Lördag 3 februari 
Öga mot öga med historiens barn, Lena 
Eriksson, chef för pedagogiska enheten på 
Nationalmuseum berättar, kl 12.30 i Rentz-
hogsalen.

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR KALENDARIUMKALENDARIUMUTSTÄLLNINGAR
JAMTLI KAFÉ och ENTRÉHALL

Måndag–fredag 5–9 mars
Sportlovskul!
Karoliner, kvällsvandringar i kusligheter 
med mera. Se kommande program på  
www.jamtli.com och Facebook

Söndag 11 mars 
Invigning av utställningen  
Kiss-the exhibition, kl 13.

Invigning av utställningen  
Rockscen Jämtland, kl 14.

Samlaren Alexander Johansson  
från Falköping berättar om sin stora  
samling med Kiss-prylar, kl 15.

Onsdag 14 mars 
Barnvagnsvisning i Öga mot öga, kl 13.15.
Max 8 st deltagare med vagn.

Lördag 17 mars

”ALMOST KISS” – in  
Concert! Kl 21 med  
Micke ”Mojo” Nilsson, Björn  
Höglund, Johan Arveli och Conny Bergström. 
Nostalgikväll – livespelning med Kisscovers. 
Pub i Jamtli Kafé, kl 19–23. 
Utställningen Kiss – the Exhibition är öppen 
kl 19–21. Entré 100 kr. 
Arrangör: Jamtli i samarbete med Sensus.

Söndag 18 mars 
Visning av utställningen Kiss- the exhibition 
kl 13 och Rockscen Jämtland kl 14.30.

Söndag 25 mars 
Invigning av utställningen  
Det nya Östersund i Jamtli Kafé, kl 13,  
med Storsjöbygdens fotoklubb.

Torsdag 29 mars–måndag 2 april 
Äggjakt i museets utställningar.

3–6 april 
Påsklovskul! Se kommande program på 
Facebook och www.jamtli.com

13 januari–4 februari 
Fotografier av Nils Thomasson ur Jamtlis  
fotosamlingar.
24 januari–21 februari 
Glimtar ur konstsamlingen i urval  
av Jämtlands läns konstförening.
10 februari–18 mars  
Mässofáhtsa – Marknadsvantar 
Mönster, teknik och tradition. Arr. Staare 2018.
25 mars–1 maj 

Det nya Östersund. Storsjöbygdens fotoklubb  
ställer ut.

BOKA VISNING!
Boka visning i Jamtlis fasta eller tillfälliga 
utställningar. För mer information och 
prisuppgift, ring Jamtlis bokning,  
tel 063-150107, tisdag–fredag kl 14–16,
eller e-post bokningen@jamtli.com

Ladugården och Barnens Mejeri
Alla dagar: Ladugården öppen kl 15–16. 
Barnens Mejeri i Milkoland öppet kl 9–17.

Jamtli Öppna förskola 
Från 31 jan till 1 juni, ons–tors kl 9–12  
och fre kl 9–15. Leker och upplever kultur- 
historia tillsammans. Se mer på jamtli.com

Till och med 28 januari
Hår-resande! 
Hår och häpna! Välkommen på en upptäcktsfärd i hårmodets  
historia och vår växlande inställning till behåring.
Produktion Jamtli i samarbete med Storsjögymnasiets frisörprogram.

Till och med 22 april
Öga mot öga
Kom nära och möt människor som avbildats för väldigt länge sedan. I ut- 
ställningen visas porträtt av barn från fyra århundraden och du får tillfälle 
att fundera över vad kläder, ansikten och kroppsspråk berättar. Alla bilder 
som visas är reproduktioner av konstverk från Nationalmuseums samlingar. 
I utställningen finns en selfiestation där det går att skapa porträtt av sig själv. 
Produktion: Nationalmuseum och Folkets Hus och Parker.

11 mars–26 augusti
Kiss – the exhibition
Kiss är ett amerikanskt rockband som slog 
igenom i slutet av 1970-talet. När Alexander 
Johansson var sju år såg han bandet för första 
gången och förtrollades helt av både musik- 
en och mystiken. Nu har han sett Kiss 106 
gånger och i 30 år har han samlat på Kisspry-
lar. Samlingen innehåller allt från en tegelsten 
från bandets första replokal i New York, till 
scenkläder, foton, leksaker, flipperspel och 
signerade skivor. 

11 mars–26 augusti
Rockscen Jämtland
I anslutning till ”Kiss– the exhibition” presen-
terar Jamtli en berättelse med rockhistoriska 
vingslag på lokal nivå. Följ med på en nostal-
gitripp bland banden, musiken och atmos- 
fären från de senaste fem decenniernas rock-
scen i Jämtland. 

I musikutställningarna passar vi också på 
att diskutera frågor kring identitet, livsmål 
och kreativitet. Dyk in i en reflekterande  
del där du får interagera, utmanas och pröva  
rockscenens magi! Produktion: Jamtli.

Jamtli Exercishall är Östersunds nya arena för att 
lyfta lokal konst, design och kultur. Besök www.
jamtliexercishall.com eller www.facebook.com/
jamtliexercishall för att se vad som är på gång.

Samlaren Alexander Johansson.

Lotsas bland symbolerna, kl 14–15 i selfie-
stationen i utställningen Öga mot öga.
10 tips från konsthistorien – för selfie-foto- 
grafer, vad ville man med porträtten förr och 
vad vill vi med våra selfies nu? Lena Eriksson 
berättar och visar exempel, kl 15 i Rentzhog-
salen. 

Söndag 4 februari 
Familjevisning och skapande för barn  
i utställningen Öga mot öga kl 12–16.

Onsdag 7 februari 
Konstpaus – En medlem i Jämtlands läns 
konstförening berättar om en favorit ur konst-
samlingen, kl 12–12.15. Jamtlis entréhall.

Lördag 10 februari
Utställningen Mässofáhtsa  

– Marknadsvantar öppnar i Jamtli Kafé.  
Arrangör: Staare 2018.

Söndag 11 februari 
Visning i de fasta utställningarna, Överhog-
dalsbonaderna och Vikingar, kl 13 och 14.30. 
Samling i Jamtlis entréhall. 

Söndag 18 februari 
Vinterfest. En härlig aktivitetsdag i snön  
med Jamtlis Gynnare, kl 12–15. Se ruta på 
omstående sida.

Onsdag 21 februari 
Konstpaus – En medlem i Jämtlands läns 
konstförening berättar om en favorit ur konst-
samlingen, kl 12–12.15. Jamtlis entréhall.
Barnvagnsvisning i Öga mot öga, kl 13.15. 
Max 8 st deltagare med vagn.

Söndag 25 februari 
Visningar i de fasta utställningarna.  
Samisk källa kl 13, Lust och fägring kl 14.30.  
Samling i Jamtlis entréhall.

Söndag 4 mars 
Familjevisning och skapande för barn  
i utställningen Öga mot öga kl 12–16.


