
Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (även måndag 4 mars)
Entré vuxen 100 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: 550 kr  
Årskort familj: 1 050 kr
Korten är giltiga ett år från och  
med det datum de aktiveras.
(Gäller ej till vissa evenemang som t ex konserter)

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.

Upplev de tusenåriga Överhogdals- 
bonaderna, utställningen Vikingar, må-
lade Jämtlandsskåp och vackra broderier 
från 1700-talet. Se den enorma fångst- 
saxen som skulle fånga Storsjöodjuret och 
andra intressanta föremål och berättelser  
i Jamtlis fasta utställningar. Kom och lek  
i varglyan, forbondespelet och kåtan!

Fasta utställningar.

Jamtlis årskort 
– ett helt år av upplevelser!

Program och kalendarium januari–mars 2019 
Vinter.

Förtrollat
Söndag 20 januari

12 januari–10 mars
Tema Fred – i karolinernas spår  
Konstelever från Åredalens folkhögskola 
visar skisser, texter och konstverk från en 
vandring under ledning av konstnären 
Märit Aronsson.

Utställningar.
Jamtli Kafé

Söndag 17 februari

Vinterfest 
Jamtlis Gynnare bjuder alla barn och vuxna 
på en härlig vinterfest kl 12–15. Åk häst och 
släde, köp tunnbröd och delta i skattjakt. 
Skidlopp för barnen, medtag egna skidor, 
sista start kl 14. De 300 första barnen bjuds 
på semla och varm choklad efter loppet. 
Arrangör: Jamtlis Gynnare.

Jamtli Öppna förskola 
Från 6 februari till 29 maj, onsdag–torsdag  
kl 9–12 och fredag kl 9–15. 
Vi leker oss till kulturhistoriska upp- 
levelser.
• Prova-på-aktivitet kl 9–10.45,  

fredagar även kl 13–14. 
• Sångstund för alla med förskolans tovade  

djur kl 11, fredagar även kl 14.  
• Sagofällen för barn från 3 år.
Se mer på jamtli.com

17 mars–28 april
IKONER  
Möt Divan, Rebellen och 
Kärleksparet! Ett urval 
bilder från en utställning 
med foton av Emma 
Svensson. 

Ladugården och  
Barnens Mejeri
Varje dag: Ladugården 
öppen kl 15–16. Barnens 
Mejeri öppet kl 9–17.

Lars Tunbjörk – Paris Fashion Week invigning 27 januari

Produktion: Glada Hudikteatern 
i samarbete med Fotografiska.

Filip Brovinger.



FEBRUARI

Söndag 3 februari. 

Karolinerprogram: Teater i Tingshuset, 
på friluftsmuseet, kl 12.30 och 14. Brita – 
en indelt soldats hustru. Jubileumversion i 
1700-talsmiljö.  
Biljetter: 30 platser/föreställning. Förboka 
platsbiljett i Jamtlis reception. 
Arrangör: Fokus fred*  
Söndag 10 februari 
Konstateljésöndag och visningar. Kom 
och gör linoleumtryck i grafikpressen.
Söndag 17 februari 
Gynnarnas Vinterfest. Skidlopp, häst och 
släde, varm choklad, med mera. Jamtlis 
Gynnare bjuder barn och vuxna på fest,  
kl 12–15 på friluftsmuseet.
Söndag 24 februari 
Konstateljésöndag och visningar.  
Vi målar minisjälvporträtt. 

Kalendarium.Tillfälliga utställningar.
www.jamtli.com

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

Sex sekler 
av samtid

Karoliner och 
konflikter   
Till och med 10 mars

JANUARI

Lördag 12 januari 
Karolinervinter. En upplevelsedag om 
Karls XII:s soldater, karolinerna och deras 
katastrofala marsch över fjället nyåret 
1718–1719. Aktörer från militärföreningar 
deltar, dramatiserade vandringar, visningar 
i utställningen Karoliner och konflikter, 
elever från Åredalens folkhögskola ställer ut.
Söndag 20 januari 
Förtrollat. En förtrollad dag full av 
historiemagi. När den magiska triangeln 
klingar kliver historiska figurer ur sina 
montrar. Möt stenåldersjägare, vikingar, 
bondkvinnor och många andra. 
Lördag 26 januari 
”Nya Nationalmuseum” – Lena Eriksson, 
chef för pedagogik på Nationalmuseum 
berättar om nyöppningen av museet  
i Stockholm. Konstlobbyn, kl 13.
Söndag 27 januari 
Invigning av utställningen Lars Tunbjörk 
– Paris Fashion Week, kl 14. ”Lars 
Tunbjörk – Med blicken från sidan”, Cecilia 
Helsing, Lars Tunbjörks projektrum/Borås 
Konstmuseum, berättar kl 14.30. 
Konstateljésöndag och visningar.  
Vi skulpterar i snabbtorkande lera.
Torsdag 31 januari 
Karolinerprogram: Armfeldts Karoliner 
300 år – en finländsk historia? Anders 
Hansson, chefsarkeolog på Jamtli berättar. 
Rentzhogsalen, kl 18. Fri entré, 90 platser. 
Föredraget webbsänds till Österbotten. 
Jamtli Kafé erbjuder kvällsmacka och dryck 
efter föredraget, kl 19–20. 
Arrangör: Fokus fred*  

17 juni 2018–5 maj 2019

Lars Tunbjörk
– Paris Fashion Week
27 januari–22 april 

MARS

Söndag 3 mars 
Karolinerprogram: Eftermiddags- 
konsert med Birfilarna, kl 14.30–15.30, 
Rentzhogsalen. Arrangör: Fokus fred*  
Måndag–fredag, 4–8 mars 
Sportlovskul. Se kommande program på 
www.jamtli.com
Tisdag 5 mars 
Semmelfrossa i Jamtli Kafé kl 11–16.30.
Söndag 10 mars 
Konstateljésöndag och visningar. Lär dig 
texta snyggt och/eller tryck ett bra budskap. 
Sista dagen för Karoliner och konflikter. 
Visningar i utställningen kl 13.30 och 15.
Söndag 17 mars 
IKONER – utställningen öppnar i Jamtli 
Kafé. Glada Hudik och Länsförsäkringar 
Jämtland berättar om projektet, kl 13.
Söndag 24 mars 
Konstateljésöndag och visningar.  
Vi skapar collage med tyg.
Söndag 31 mars 
Konstyoga för vuxna i Konstlobbyn. 
Kl 11.30 och 14. Vi inspireras av konsten 
i Nationalmuseum Jamtli och gör en 
mjuk form av yoga som passar alla (max 
25 deltagare). Grönsakssmothies och 
rawfoodbollar i Jamtli Kafé.

Konstateljésöndag 
och visningar 
Allmänna visningar i utställningen Sex 
sekler av samtid, kl 11.15–12.15.
Familjevisningar med fokus på dagens  
tema kl 13–13.30.
Öppen Konstateljé kl 13.30–17, drop-in. 
Materialkostnad 25 kr. 
För datum, se kalendarium.

* Fokus fred – 300 årsmarkering av 
karolinernas fälttåg.

300 Markering av K arolinernes felttogår

FORSVARSBYGG

Velkommen til familiearrangement 

Marvin Wiseth  Thomas Gælok     Utdrag fra “Elden” og “Karolinerspelet”
Historiske tablå     Forsvarets dag med masse aktiviteter

Kl. 14.00 
Vennskapskonsert med 

med Elisabeth Andreassen som 
gjesteartist
Kl. 16.00 Felles vandring fra festningen til 
Nidarosdomen der det er fredsgudstjeneste 
kl.  17.18

GRATIS 

For barna
•  Bamse-feltsykehus
•  Ansiktsmaling
•  Marsjstøvelkast
•  Beltevognkjøring
•  Hinderbane

i Trondheim søndag 19. august kl. 12-16 
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Konst-pauser!
Onsdagar 16 jan, 30 jan, 13 feb,  
20 feb, 13 mars, 20 mars, 27 mars,  
3 april. 
15 minuters minivisning i utställningen  
Sex sekler av samtid. Start kl 12 vid 
trappan i Nationalmuseum Jamtli.
Kombinera gärna med lunch i Jamtli Kafé.

NYTT 

SLUTDATUM

Utställningen 

förlängd!

NYTT 

SLUTDATUM

Utställningen 

förlängd!

Utställningen är producerad av Lars Tunbjörks Stiftelse 
med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Nationalmuseum Jamtli


