
Söndag 9 september kl 11–17

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (även måndag 29 okt)
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, evene- 
mang och temadagar. Se konst i världsklass 
på Nationalmuseum Jamtli, upplev frilufts- 
museet med historiska hus och gårdar och 
sommarens Jamtli Historieland. 

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 aktiveras.

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
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Med reservation för ändringar i programmet.

Jamtlidagen
Välkommen till

Fri e
ntré

!

Höst.
Program och kalendarium september–november 2018 

”Karoliner och konflikter” invigning 21 oktober

David von Krafft, Karl XII, Ca 1707. Nationalmuseum.

Årets Jamtlidag lyfter särskilt fram konst för att upp-
märksamma öppnandet av Nationalmuseum Jamtli. 
Välkommen till härliga konstupplevelser från sex sek- 
ler med kända konstnärer som Rubens, Rembrandt, 
Jenny Nyström och Carl Larsson. I Konstateljén är 
alla välkomna att göra sitt eget mästerverk.
Ett annat aktuellt tema är demokrati då Jamtlidagen  
i år sammanfaller med valdagen. Ute på friluftsmuseet 
bjuds därför på historievandringar och rollspel som 
låter oss uppleva debatten kring demokratins genom-
brott och andra exempel på folkligt engagemang  
i olika tider. 
Välkommen till denna aktivitetsfyllda dag för  
alla åldrar! Öppet kl 11–17, fri entré hela dagen! 

Välkommen till Jamtlis årliga öppet hus-dag där alla bjuds in  
bakom kulisserna på museet för att gå på upptäcktsfärd i föremåls-  

och rekvisitamagasin, möta byggnadsvårdare, arkeologer,  
djurskötare och många andra medarbetare. 

Se de tusenåriga Överhogdalsbonader- 
na, utställningen Vikingar, målade 
Jämtlandsskåp och vackra broderier från 
1700-talet, den enorma fångstsaxen som 
skulle fånga Storsjöodjuret och andra  
intressanta föremål och berättelser i  
Jamtlis fasta utställningar. Kom och lek  
i varglyan, forbondespelet och kåtan!

Fasta utställningar.

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



Made in Sápmi
27 maj–14 oktober

Duodji, traditionellt samiskt 
hantverk och ny samisk  

formgivning.

Renskötsel i svart 
och vitt   
27 maj–6 januari 

Nils Thomassons fotografier 
berättar.

Jamtli i samarbete med 
Nils och Lucia Thomassons 
släktförening och Saemien 
Sijte i Snåsa.
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Kalendarium.Tillfälliga utställningar.
www.jamtli.com

Jamtlinatt
Fredag 9 november

Vikingaläger
Måndag 29 okt–torsdag 1 nov

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

Jamtli Öppna förskola 
Från 6 sep till 15 dec, ons–tors kl 9–12 och 
fre kl 9–15. Vi leker och upplever kultur- 
historia tillsammans. Se mer på jamtli.com

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

Nationalmuseum Jamtli  
– en ny arena för konst-  
och designupplevelser!

Sex sekler 
av samtid

Karoliner och 
konflikter   
21 oktober–24 februari 

SEPTEMBER
Söndag 9 september. Jamtlidagen.  
Se omstående sida och www.jamtli.com
Lördag 29 september. Konstens vecka 
invigs på Storsjöteatern. Se hela program-
met på www.sverigeskonstforeningar.nu/
jamtland
Söndag 30 september. Hur du fångar en 
orre. Fotografen Göran Ekström berättar 
om vad man kan tänka på som fotograf i 
naturen, Rentzhogsalen kl 14. Sista dagen 
att se hans utställning i Jamtli Kafé.

OKTOBER
Lördag 6 oktober. Invigning av Jazz i  
Jemtlands jubileumsvecka kl 13–15, Ut-
ställningen ”JAZZ i Jemtland 50 år” öppnar 
i Jamtli Kafé, filmvisning i Rentzhogsalen 
och presentation av jubileumsbok.
Söndag 7 oktober. Kvällsavslutning av 
Konstens vecka i Konstlobbyn i National- 
museum Jamtli, specialvisning av ”Sex sek- 
ler av samtid” och samtal med konstpedagog  
Sofia Pettersson, mingel, konstlotterier,  
kl 18–21.30. Läs mer på sverigeskonst- 
foreningar.nu/jamtland
Tisdag 9 oktober. Jazz. Kl 12–13 Birkas 
jazzlinje. Kl 13.30–15 Leif Olssons Sax mates.
Onsdag 10 oktober. Jazz. Kl 12–13 Birkas 
jazzlinje. Kl 13.30–15 Roy Okutani Kvartett.
Torsdag 11 oktober. Jazz. Kl 12–13 Öster-
sunds kulturskola. Kl 13.30–15 Republiken 
Big Band.
Kvällsjazz med middag och föredrag. Förfat- 
taren Anneli Jordahl. Johan Rudebjer Duo. 
Mat och dryck i Jamtli Kafé från kl 18.  
Läs mer på www.jamtli.com 
Arrangör: Jazz i Jemtland, ABF och Jamtli.

Fredag 12 oktober. Jazz. Kl 12–13 Birkas 
jazzlinje. Kl 13.30–15 Urban Hansson Trio.
Lördag 13 oktober. Visningar i utställning-
en Made in Sápmi kl 13 och 14.30  
med Erika Omma Unnes, Staare 2018.
Söndag 14 oktober. Sista dagen för utställ-
ningen Made in Sápmi.
Söndag 21 oktober. Invigning av utställ-
ningen Karoliner och konflikter, kl 14. 
Arkeolog Anders Hansson berättar. Birfi-
rarna spelar. Konstvisning, tema karoliner.
Måndag 29 oktober–3 november. Höstlovs- 
aktiviteter. Läs mer på www.jamtli.com

NOVEMBER
Lördag 3 november. Karolinerprogram. 
Teaterföreställningen ”Brita, en indelt  
soldats hustru” med Lena Bengtsson,  
kl 14 och kl 16. Pjäsen är 30 min.
Fredag 9 november. Jamtlinatt. En kväll 
med magi och mystik för hela familjen  
kl 18–22. Se www.jamtli.com
Lördag 10 november. Jämtlands läns 
konstförening har utställning i Jamtli Kafé. 
Konstlotteri. Läs mer på www.jlk-konst- 
foreningen.se
Söndag 11 november. Afternoon Tea och 
Musik på eftermiddagen med Renman  
Vikberg Duo, ”En resa genom ljudland-
skap”, kl 14 i Konstlobbyn.
Fredag 16 november. Konst-pub, kl 18–21 
med visningar i Nationalmuseum Jamtli.
Lördag 17 november. Karolinerprogram. 
Tema kläder – uniformer och vanligt folk, 
kl 14 med Viktoria Arvidsson från Jamtlis 
textilrekvisita.
Fredag 23 och lördag 24 november.  
LAS DIVAS, konsert kl 18–21.  
Läs mer på www.jamtli.com

Konst-paus!
Onsdagar 5 sep–12 dec.
15 minuters minivisning i National- 
museum Jamtli. Start kl 12. Kombinera 
gärna med lunch i Jamtli Kafé.

Konstateljésöndag
Söndagar 9 och 23 sept, 7 och 21 okt, 
4 och 18 nov samt 2 och 16 dec.
Visning i Nationalmuseum Jamtli,  
kl 11.15. Familjevisning kl 13.  
Konstateljén öppen kl 13.30–17. 

I år fyller Filmpool Jämtland 25 år och det  
vill vi uppmärksamma ordentligt! 

För program se www.jamtliexercishall.se
Infanterigatan 30 Östersund

Jämtlandsnatur till och med 30 sep.

JAZZ i Jemtland 50 år, 6 okt–4 nov.

Konstlotteri – Jämtlands läns konst- 
förening presenterar årets konstinköp,  
9–18 november.

Utställningar.
Jamtli Kafé

17 juni–28 april 2019


