!

Jamtlidagen
Välkommen till en festlig dag med spännande
upplevelser bland kulturarv, konst, djur, växter,
visningar, barnaktiviteter och rollspel!

Jamtli

– alltid något att se och göra!

Fasta utställningar.
Se de tusenåriga Överhogdalsbonaderna,
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. Lek och lär i varglyan,
kåtan och med forbondespelet!

Med ett årskort får du tillgång
till allt som händer på Jamtli!

(Utom till konserter och vissa andra evenemang)

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.

Årskort enskild: 550 kr
Årskort familj: 1 050 kr
Korten är giltiga ett år från och
med det datum de aktiveras.

Söndag 8 september kl 11–17
Jamtlis årliga öppet hus-dag, som också firar den
Europeiska kulturarvsdagen, bjuder in dig bakom kulisserna
på museet. Gå på upptäcktsfärd i föremåls- och
rekvisitamagasin, möt byggnadsvårdare, arkeologer,
djurskötare och många andra medarbetare.
I anslutning till Kulturarvsdagens tema ”Konst och
underhållning” blir det visningar i Nationalmuseum Jamtli
och skapande i Konstateljén. Följ med på en promenad
bland Karin Wibergs magiska skulpturer, ta del av
spännande rollspel på Torget 1895 och
marknadsliv med karusell, lyckohjul,
sockervadd och porslinskrossning.
Öppet kl 11–17, fri entré hela dagen!
Se www.jamtli.com för detaljprogram

Jamtli Butik

Jamtli Kafé

Fri entré till Jamtli Kafé,
Jamtli Butik och Restaurang Hov
Utom vid vissa evenemang.

Restaurang Hov

Jamtli Vandrarhem

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

Välkommen till Jamtli i Östersund!
www.jamtli.com
Med reservation för ändringar i programmet.

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (även måndag 28 okt)
Facebook “f ” Logo

Entré vuxen: 100 kr. Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap
Barn 13–18 år utan vuxens sällskap: 50 kr
063-15 01 00, 15 01 10 www.jamtli.com
CMYK / .ai

Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 2019.
Framsida foto: Lars Wahlström/Bildprojektet Oknytt.
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Höst.

Program och kalendarium september–november 2019
Utställningen Oknytt! invigning 13 oktober

Kalendarium.

Tillfälliga utställningar.

www.jamtli.com/evenemang/kalendarium

www.jamtli.com/tillfalliga

Oknytt!

13 oktober–16 februari

Konst-paus!

Onsdagar kl 12–12.15
4 sep–11 dec
15 minuters minivisning
av utvalda verk i en av
konstutställningarna.

SEPTEMBER
Lördag 7 september. Invigning av utställningen Ögonblick/Moments, skulpturer
av Karin Wiberg kl 13 i Konstlobbyn,
Nationalmuseum Jamtli, i konstnärens närvaro. Ellen Hyttsten, JLK, invigningstalar.

28 maj 2019–19 april 2020

Från gryning
till skymning

Arrangör: Jämtlands läns konstförening (JLK)
i samarbete med Jamtli.

–nordisk konst kring
sekelskiftet 1900

Ögonblick/Moments
Skulpturer av Karin Wiberg
7 september–20 oktober

Önskeutställningen
12 maj–20 oktober

Söndag 8 september. Jamtlidagen. Öppet
hus med fri entré kl 11–17. Utställningen
Tjyvar och poliser i Jämtlands historia
öppnar i Jamtli Kafé.
Lördag 14 september. Breathwalk för
vuxna – med konsttema på Jamtlis friluftsområde. Samling kl 12 i Konstlobbyn,
Nationalmuseum Jamtli.
Söndag 15 september. Samtal med konstnär. Möt Batte Sahlin från Åre i ett samtal
med Ewa Thorslund och Marika Griehsel.
Klipp ur den kommande filmen om Batte
presenteras. Kl 14 i Rentzhogsalen.

Arrangör: Jamtli med stöd från Bildkonsten/Region
Jämtland Härjedalen.

Utställningar.
Jamtli Kafé

Tjyvar och poliser i Jämtlands Konstlotteri 9–24 november.
historia 8 september–3 novem- Jämtlands läns konstförening
ber. Arrangör: Jamtlis volontärer. presenterar årets konstinköp.

Söndag 22 september. Konstateljésöndag.
Tema: Troll i akvarell.
Lördag 28 september. Konstens vecka
invigs på Jamtli kl 13. Performance med
Sabina Wärme. Regionens nya arbetsstipendium delas ut. Konstens vecka avslutas
lördag 5 oktober kl 18–21 på Lux/Norra
Station. Arrangör: Sveriges konstföreningar/di-

strikt J/H i samarbete med Jämtlands läns konstförening, Region Jämtland Härjedalen och Jamtli. Läs
mer på sverigeskonstforeningar.nu/jamtland

OKTOBER
Lördag 5 oktober. Barnteater. Äta själv!
Kl 13. För barn 2–6 år och deras vuxna. Gästspel av MolièreEnsemblen från Stockholm.
En föreställning om stolthet och om att
lyckas med någonting som kan vara väldigt
svårt. I alla fall i början. Platsbiljett bokas i
Jamtlis reception.
Arrangör: Jamtli med stöd från Riksteatern J/H.

Workshop: Berätta med lera. Konstworkshop för vuxna med skulptören Karin
Wiberg som coach i Jamtlis Konstateljé
kl 11–17. Deltagaravgift: 500 kr (max antal
deltagare 15 pers). Föranmälan: bokningen@jamtli.com eller 063-15 01 00 (må–fre),
063-15 01 10 (lö–sö). Arrangör: Jamtli med

kul

s

Höstlovskul

Måndag 28–torsdag 31 okt
Söndagar jämna veckor
22 september–15 december

Konstateljésöndag

och visningar i Nationalmuseum Jamtli
Öppen visning 11.30–12.30
Familjevisning 13.00–13.30
Öppen Konstateljé kl 13.30–17.
Olika teman varje gång – se kalendarium.
Materialkostnad tillkommer med 25 kr.

NOVEMBER
Söndag 3 november. Konstateljésöndag.
Tema: Experimentera och måla med palettkniv och svamp.
Fredag 8 november. Jamtlinatt – en kväll
med magi och mystik i varje vrå kl 18–22.
Lördag 9 november. Jämtlands läns konstförenings stora Konstlotteri presenteras i
Jamtli Kafé.

stöd från Jämtlands läns konstförening.

Söndag 6 oktober. Konstateljésöndag.
Tema: Vi målar landskap på örngott med
textilfärg.
Söndag 13 oktober. Invigning av utställningen Oknytt! kl 13. Fotograf Lars
Wahlström och modellmakare Eva Boström
berättar om bildprojektet Oknytt.
Lördag 19 oktober. Breathwalk för vuxna
– med konsttema på Jamtlis friluftsområde. Samling kl 12 i Konstlobbyn,
Nationalmuseum Jamtli.
Söndag 20 oktober. Konstateljésöndag.
Tema: Vi skapar skulpturporträtt.
Söndag 27 oktober. Konstnärer på
höstsalong. Ta chansen och träffa tidens
konstnärer, livs levande! Välkommen till
sekelskiftet 1900 i Nationalmuseum Jamtli
där du möter Bruno Liljefors, Jenny
Nyström och deras vänner kl 12–16.
Måndag 28 oktober–torsdag 31 oktober.
Höstlovskul. Se kommande program.
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Jamtlinatt

Fredag 8 november

Jamtli Öppna förskola

Från 4 sep till 13 dec, ons–tors kl 9–12 och
fre kl 9–15. Vi leker och upplever kulturhistoria tillsammans. Se mer på jamtli.com

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

Lördag 16 november. Workshop: Återbruk
och funktionell form. Skapa ny design av
kasserade objekt. Inspirations-workshop
för vuxna med konstnären Oliver Llobet
som coach i Jamtlis Konstateljé kl 11–17.
Deltagaravgift: 500 kr (max antal deltagare
15 personer). Föranmälan: bokningen@
jamtli.com eller 063-15 01 00 (må–fre),
063-15 01 10 (lö–sö).
Arrangör: Jamtli i samarbete med Svensk Form
Jämtland, med stöd från Designcentrum J/H.

Söndag 17 november. Konstateljésöndag.
Tema: Moln – gör en egen svävande mobil.
Lördag 23 november. Saga eller sanning?
Om vittror, troll och annat oknytt. Berättarvisningar kl 12 och kl 14. För barn från
ca 5 år och uppåt (gärna tillsammans med
någon vuxen att hålla i handen).
Lördag 30 november. Bidragen i årets
Julkortstävling presenteras i Jamtli Kafé.
Prisutdelning i Rentzhogsalen kl 13.
Arrangör: Länstidningen och Jämtlands läns
konstförening i samarbete med Jamtli.

