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

063-15 01 00, 15 01 10 www.jamtli.com

Det finns många anledningar att besöka 
Jamtli, ofta. Ta del av Jamtlis fasta och 
tillfälliga utställningar, marknader, evenemang 
och temadagar. Se konst i världsklass på 
Nationalmuseum Jamtli, upplev friluftsmuseet 
med historiska hus och gårdar och sommarens 
Jamtli Historieland. 

Med ett årskort får du tillgång till allt som 
händer på Jamtli! (Utom till vissa evenemang 
som t ex konserter.)

Jamtli 
– alltid något att se och göra!

Årskort enskild: 750 kr  
Årskort familj: 960 kr

Korten är giltiga ett år från och  
med det datum de aktivieras.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

På Jamtli finns allt en gäst behöver  
– upplevelser, mat, butik och boende.  
Välkommen hit, en eller flera dagar!

Jamtli Butik Jamtli Kafé Restaurang Hov Jamtli Vandrarhem

Fri entré till Jamtli Kafé,  
Jamtli Butik och Restaurang Hov

Utom vid vissa evenemang.

www.jamtli.com

Första utställningen i Nationalmuseum Jamtli  
bjuder på internationellt erkända konstnärer  
som Rembrandt, Alexander Roslin, Ulrica  
Fredrika Pasch, Rubens, Jenny Nyström  
och Carl Larsson. Här visas samlad konst  
av yppersta klass, från Gustav Vasas 1500- 
tal till världsmedborgarens 2000-tal.
Utställningen pågår 17 juni till våren 2019.

Nationalmuseum Jamtli är en arena för  
konst- och designupplevelser med måleri, 

skulptur, konsthantverk och design  
ur Nationalmuseums samlingar. 

Söndag 17 juni kl 14.00 invigs  
Nationalmuseum Jamtli och ut-

ställningen Sex sekler av samtid.
Fri entré!

Sex sekler av samtidInvigning
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Program och kalendarium april–juni 2018 
Vår.

Alexander Roslin (1718–1793). Zoie Ghika, moldavisk prinsessa, 1777. Nationalmuseum.

Med reservation för ändringar i programmet.

På Plats! Nationalmuseum Jamtli öppnar 17 juni



Lördag 12 maj 
Filmpremiär: Rockens historia i Jämtland, 
Del I. Arne Johansson presenterar filmen 
och berättar om projektet, kl 13.
Lördag–söndag 19–20 maj 
Vårmarknad på Jamtli. Inspiration, före- 
läsningar, marknadsstånd och mycket mer.
Söndag 27 maj 
Invigning av utställningen Made in Sápmi 
och Nils Thomasson, kl 13.
Söndag 3 juni 
Visningar i utställningarna. Kiss – the ex-
hibition kl 13, Rockscen Jämtland kl 14.30.
Onsdag 6 juni 
Sveriges Nationaldag firas på Jamtli.
Söndag 10 juni 
Visning i utställningen Made in Sápmi,  
kl 13 och 14.30.
Fredag–lördag 15–16 juni 
Jämtstämman 2018. Spel, dans, konsert 
och kurser. Arrangör: Jämtland/Härjedalens 
spelmansförbund i samarbete med Studie- 
förbundet Vuxenskolan och Jamtli.  
Läs mer på spelmansforbundet.se

Söndag 17 juni 
Invigning av Nationalmuseum Jamtli, 
kl 14.00. Se mer på omstående sida.

Fredag 22 juni  
Midsommarfirande på Jamtli, se separat 
annonsering och www.jamtli.com
Lördag 23 juni 
Jamtli Historieland öppnar!

Hushållningssällskapet 
och Jamtli presenterar

Vårmarknad  
19–20 maj 2018

www.jamtli.com 
www.hushallningssallskapet.se

Söndag 1 april 
Visningar i utställningarna. Kiss – the ex-
hibition kl 13, Rockscen Jämtland kl 14.30.
Tisdag–fredag 3–6 april  
Påsklovskul. Rocka loss med oss i utställ-
ningen Kiss – the exhibition, kl 12–15. 
Äggjakt i utställningarna hela påsklovet.  
Söndag 8 april 
Trollerisöndag med Clownen Olle. 
Lekfull föreställning kl 13 och kl 15. Från 
cirka 4 år. Gör ett magiskt trollspö. Hjälp 
till att leta efter de borttrollade kaninerna. 
Biljetter hämtas i Jamtlis reception.
Söndag 15 april 
Kreativt skapande för barn i utställningen 
Öga mot öga med konstnären Maria Olsson 
som coach, kl 12–16.
Söndag 22 april 
Sista dagen för utställningen Öga mot 
öga. Ta en snygg selfie i selfiestationen och 
skriv ut direkt på plats. Gör en egen piffig 
ram som passar till ditt nya porträtt. Spela 
symbolbingo. Minivisning i utställningen 
(cirka 20 min), kl 13 och 15.
Söndag 29 april 
Trumworkshops för barn med musikern 
Mia Kempff, drop-in kl 12–14 och 15–17. 
Från cirka 6 år. 
Lördag 5 maj 
Invigning av fotoutställningen Faces of 
Contan, kl 13, Jamtli Kafé. Fotografen  
Jörgen Vikström berättar om utställningen.    

Kalendarium.

Det nya Östersund 
25 mars–1 maj 
Fotografier av Storsjö- 
bygdens fotoklubb. 

Utställningar.
www.jamtli.com

KISS – the exhibition
11 mars–26 augusti

Rockscen Jämtland
11 mars–26 augusti

Made in Sápmi
27 maj–14 oktober

Produktion: Ájtte/svenskt fjäll- och same- 
museum och Sámi Duodji/sameslöjdstiftelsen. 
Arrangör: Staare2018 och Gaaltije/sydsamiskt 
kulturcentrum i samarbete med Jamtli.

Duodji, traditionellt samiskt 
hantverk och ny samisk  
formgivning.

Utställningar.
Jamtli Kafé

Faces of  
Contan 
5 maj–6 juni
Porträttfoton 
som har tagits på 
asylboendet Åre 
Continental under 
vintern av Jörgen 
Vikström, fotograf 
och skribent från  
Undersåker. 

Vårens stora inspirationshelg där hantverk, 
hus, trädgård och friluftsliv står i fokus.  

Nytt för i år: Outdoormässa med  
lokala friluftsföretagare och delfinal i  

SM i utomhusmatlagning.

Onsdag 6 juni
Nationaldagsfirande
Föreningar och organisationer i Öster-
sunds kommun bjuder in hela familjen 
till ett smörgåsbord av aktiviteter, dans 
och musik på Jamtlis område. 
Varje år kryddas anrättningen av nya 
spännande inslag från Östersunds  
idrotts- och kulturliv. 
Arrangör: Östersunds kommun i samarbete med Jamtli.

Var med och fira traditionell  
midsommar på Jamtli!
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Alla dagar!
Ladugården öppen kl 15–16. 
Barnens Mejeri i Milkoland 
öppet kl 9–17.

Jamtli Öppna förskola
Till och med 1 juni, ons–tors kl 9–12 och 
fre kl 9–15. Vi leker och upplever kultur- 
historia tillsammans.

Midsommarafton
Fredag 22 juni

Öga mot öga
29 oktober 2017–22 april

Nils Thomasson 
27 maj–januari 2019 

Motiv ur ett långt fotografliv. 

Vårmarknaden      Outdoor

Jamtli i samarbete med Nils och Lucia Thomassons släktförening och Saemien Sijte i Snåsa.


