
GRATIS program för skolor från Jämtland/Härjedalen ur Jamtlis 
fasta utbud i utställningarna, samt ute på friluftsmuseet.
Program i de fasta utställningarna kan bokas året runt:
Stenålder – Vikingatid – Förindustriell tid – Sydsamisk kultur – 
Temaprogram
Program på friluftsmuseet är framför allt förlagda på våren eller hösten.
Läs mer om det fasta utbudet på hemsidan www.jamtli.com.
Varje termin erbjuds gratis program i tillfälliga utställningar.
För tillfälligt utbud vintern 2018, se nästa sida.
Mer omfattande och skräddarsydda program kan vara avgiftsbelagda.

VÅR 2018
skolprogram, april-juni

Övriga program – Se nästa sida!
För mer information, se www.jamtli.com. Bokning och information: skolprogram@jamtli.com, tel: 063-15 01 27

En av Jamtlis pedagoger fyller bilen med föremål, rekvisita och lite 
annat kul och åker ut till er skola! Besöken gäller skolor med minst 
25 km resväg till Jamtli.
Bra att veta

•  Besöket är lämpligt för en skolklass på max 25–30 elever.
•  Besöket tar 40–60 minuter.
•  Boka gärna för mer än en klass vid samma tillfälle.
•  Enklast är om samma tema bokas för alla klasser. 
•  Max ett besök/skola under året. 

Vårterminen 2018: Tisdagar och torsdagar vecka 15-20
Välj mellan olika teman: Skolan förr, Forntid i Jämtland,  
I vikingarnas spår, Stormaktstid och Sydsamisk kultur.  
Se även www.jamtli.com

Nytt tema 2018 – Sydsamisk kultur
Under 2018 firas minnet av det första samiska 
landsmötet på svenska sidan av Saepmi. Hur 
mycket vet vi egentligen om den sydsamiska 
kulturen? Med hjälp av en kista fylld med 
fina samiska föremål pratar vi om renskötsel, 
livet på fjället, det samiska språket och hur 
tiderna förändrats.

Besök Jamtli med dina elever! Jamtli kommer till skolan

Egen matsäck och grill  
Sitta inne och fika: Entrén i Gamla Museet. Grillplats och 
sittplatser under tak finns nedanför Hackåsgården från början  
av maj. Ni tänder upp själva och ansvarar för elden.

Vi öppnar Nationalmuseum Jamtli!

Söndagen den 17 juni inviger vi ett helt nytt konstmuseum  
– Nationalmuseum Jamtli! Spännande konstpedagogiska program 
för skolan kommer erbjudas hösten 2018. Håll utkik efter kom-
mande utskick till skolan och information på hemsidan.

INVIGNING 17 JUNI 2018

T.v. Moldavisk prinsessa (1777), Alexander Roslin, Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum • T.h. Studiehörnet. Esbjörn. (1912),  
Carl Larsson, Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum



Jamtlis öppettider; tisdag–söndag kl 11–17, måndagar stängt. Bokade program från kl 9.00.  

Jamtlis program är gratis för länets grund- och gymnasieskolor. Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 300 kr.  

Jamtli Kafé serverar sopplunch, smörgåsar, och korv med mera.

www.jamtli.com 

Bokning och information: skolprogram@jamtli.com, tel: 063-15 01 27

Vinterprogram för skolan januari–april 2016

I väntan på Nationalmuseum Jamtli visas utställningen Öga mot 
Öga, om porträtt, barn och symboler. Här går det att komma nära 
och möta människor som avbildats för väldigt länge sedan – öga 
mot öga. 
Välj mellan två program:

• Vi besöker utställningen tillsammans och tar egna  
porträtt i utställningens selfie-station. Ca 60 min.
• Vi inleder med ett besök i utställningen och fortsätter  
därefter till Jamtlis Skapande verkstad där vi jobbar med  
symboler och gör egna porträtt – på ett nytt sätt. Ca 90 min.

Sedan november 2017 har cirka 50 klasser besökt utställningen!  
Nu är det sista chansen! Några få platser kvar i v 15-16.

Öga mot öga – sista chansen!

Tidens tråd
I jakten på en försvunnen leksak följer vi tidens tråd tillbaka i tiden 
till 1700-talet och tar reda på hur man levde då utan elektricitet 
och kylskåp. 60 min, 5–8 år

Vår på friluftsmuseet vecka 21–22

Historievandring
En dramatiserad vandring med en historisk ledsagare som lotsar 
klassen genom några av Jamtlis gårdar. Vi söker husrum 1895,  
hamnar på ett ting 1824 och får sitta i skolbänken för en stund i 
den gamla byskolan. 60 min, från åk 3.

Vandringsutställningen är fram-
tagen som ett samarbete mellan 
Nationalmuseum och Folkets Hus 
och parker. Den visas på Jamtli 29 
oktober 2017–22 april 2018.

När Alexander Johansson från Falköping var sju år såg han Kiss för 
första gången. Nu har han sett bandet 106 gånger och i 30 år har 
han samlat på Kiss-prylar. Samlingen innehåller allt från en tegel-
sten från bandets första replokal i New York, till scenkläder, foton, 
leksaker, flipperspel och signerade skivor. I anslutning till utställ-
ningen visar Jamtli ”Rockscen Jämtland” – om lokala band, deras  
musik och atmosfären på 1980-talets rockscen i Jämtland.

KISS – the exhibition 

KISS – Program för skolklasser – ”Rockscenens magi” 
Du står framför tusentals fans som har kommit för att se dig på 
scenen. Publiken välkomnar dig med ett öronbedövande vrål. 
Från trummorna hörs de första takterna och elgitarren fortsätter 
med ackorden som alla känner igen. Scenen är din.
Vi tittar på de musikhistoriska utställningarna och använder oss 
av delar av rockens uttrycksformer för att diskutera frågor kring 
identitet, livsmål och kreativitet. Vad är det som lockar med att 
stå på en scen? Vill alla stå på en rockscen eller finns det sam-
manhang och andra ”scener” i vardagen där du får möjlighet att 
synas, höras och uppskattas? 75 min, från åk 4, från vecka 12.


