
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. 
Fri entré till aktiviteter ute.
Arrangör: Jamtlis Gynnare.

Vinterfest
Söndag 1 mars kl 12–15

Program och kalendarium januari–mars 2020 
Vinter.
Söndag 16 februari: Nyttan och nöjet – en historia om hästen

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (även måndag 2 mars) 
Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap  

Se entrépriser på www.jamtli.com 
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, evenemang och 
temadagar. Se konst i världsklass på 
Nationalmuseum Jamtli, upplev frilufts- 
museet med historiska hus och gårdar och 
sommarens Jamtli Historieland. 

Årskorten är giltiga ett år från och  
med det datum de aktiveras.

Se www.jamtli.com för pris.

Jamtli 
– alltid något att se och göra!

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.

Välkommen till Jamtli i Östersund!
www.jamtli.com

Se de tusenåriga Överhogdalsbonaderna,  
utställningen Vikingar, målade Jämt-
landsskåp och vackra broderier från 
1700-talet, den enorma fångstsaxen som 
skulle fånga Storsjöodjuret och andra in-
tressanta föremål och berättelser i Jamtlis 
fasta utställningar. Lek och lär i varglyan, 
kåtan och med forbondespelet!

Fasta utställningar.

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

Med reservation för ändringar i programmet.

Tr
yc

k:
 D

au
s 

Tr
yc

ke
ri,

 Ö
st

er
su

nd
 2

01
9.

Vårsalong
KONSTNÄRER PÅ

SÖNDAG 29 MARS

Möt hästen i krigets 1700-tal, på forbondefärd 
i 1800-talet, i idogt skogsarbete i det tidiga 

1900-talet och som fritidsnöje i den moderna 
1970-talstillvaron. Följ med på dramatiserade 
vandringar i hästens hovspår. Åk med häst och 

släde eller rid på ponnyer. Stor hästparad kl 15.30. 
Inne i museet ges fördjupningar om hästen,  

visning, frågesport och hästpyssel. 

Nyttanoch  nöjet
– en historia om hästen

Arrangör: Jamtli i samarbete med Jämtlands forbondeförening, Wången, 
Jämtlands fältartilleri och andra hästengagerade. 

Nyttan och nöjet
Söndag 16 februari kl 11–17



JANUARI 

Söndag 12 januari  
Sista dagen för Önskeutställningen.   
Utställningen producerad av Jämtlands läns 
konstförening i samarbete med Jamtli. 

Lördag 18 januari 

”Oknyttsdagen”
Skrömta. Konstelever presenterar sina 
egna oknytt. Kl 13 invigs utställning i 
Jamtli Kafé med Åredalens folkhögskola. 

Folktrons väsen i Jämtland och 
Härjedalen, föredrag med Tommy 
Kuusela, forskningsarkivarie vid 
Folkminnesarkivet i Uppsala, kl 13.30  
i Rentzhogsalen.

Visning av utställningen Oknytt kl 12 
och 14.30.

Lördag 25 januari  
Armfeldts karoliner 300 år. Premiärvisning 
av filmen om 300-årsmarkeringen av 
Armfeldts fälttåg mot Trondheim år 1718. 
Filmen presenteras av Jamtlis chefsarkeolog 
Anders Hansson och filmaren Per Möller. 
Historiskt klädda karoliner deltar. Kl 15 i 
Rentzhogsalen. Fri entré till programpunkten. 
Söndag 26 januari  
Konstateljésöndag. Måla en tallrik som 
Karl Nordström.

18 januari–8 mars
Skrömta, Åredalens folkhögskola.  

15 mars–3 maj 
Nya ljusår och ögonblick.  
Fotografier av Göran Strand och Jan 
Andersson.

Fri entré till Jamtli Kafé. Öppet tis–sön,  
kl 11–16.30. Tis–fre kl 11.30–14 serveras 
lunchbuffé med soppa, sallad, smör, bröd 
och kaffe, 95 kr.

Utställningar.
Jamtli Kafé

Oknytt!
13 oktober–8 mars

Kalendarium.
www.jamtli.com/evenemang/kalendarium

Tillfälliga utställningar.
www.jamtli.com/tillfalliga

Konst-paus!
Onsdagar kl 12, 12 feb–15 april
15 minuters minivisning i utställningen  
Från gryning till skymning. Start kl 12 vid 
trappan i Nationalmuseum Jamtli.
Kombinera gärna med lunch i Jamtli Kafé.

Från gryning 
till skymning

–nordisk konst kring 
 sekelskiftet 1900

28 maj 2019–19 april 2020

Bygga broar
2 februari–26 april

Söndag 8 mars  
Konstateljésöndag. Vi bygger tittskåp.
Onsdag 11 mars  
Föreläsningsserie: Tre blickar på... Hugo 
Elmqvist – skulptören som ställde sig vid 
sidan av. Föreläsare: Christina Wistman, 
bitr. museichef och konstansvarig Jamtli.
Söndag 15 mars  
Invigning av utställningen Nya ljusår och 
ögonblick i Jamtli Kafé kl 13.
Onsdag 18 mars  
Föreläsningsserie: Tre blickar på... Anders 
Zorn – bortom midsommardanser och 
dalkullor. Föreläsare: Carl-Johan Olsson, 
intendent Nationalmuseum.
Lördag 21 mars  
Workshop med konstnären Oliver Llobet.  
Skapa ny design av kasserade objekt. Inspi- 
rations-workshop för vuxna med konstnären 
Oliver Llobet kl 11–17. Avgift: 500 kr (max 
antal deltagare 15 personer). Föranmälan: 
bokningen@jamtli.com eller 063-150100 
(må–fre), 063-150110 (lö–sö). Arrangör: 
Jamtli i samarbete med Svensk Form Jämtland, 
med stöd från Designcentrum J/H.
Söndag 22 mars  
Konstateljésöndag. Måla avlångt med 
inspiration från Paul Gauguin.
Onsdag 25 mars 
Föreläsningsserie: Tre blickar på... 
Anna Ancher – konstnärinnan bland 
sanddynorna. Föreläsare: Sofia Pettersson, 
konstpedagog, Jamtli.
Söndag 29 mars 
Konstnärer på Vårsalong. Träffa tidens 
konstnärer, livs levande! Välkommen 
till sekelskiftet 1900 i Nationalmuseum 
Jamtli där du möter Bruno Liljefors, Jenny 
Nyström och deras vänner kl 11–15.

FEBRUARI 
Söndag 2 februari  
Invigning av utställningen Bygga broar 
kl 13.
Söndag 9 februari 
Konstateljésöndag. Måla levande modell  
som är klädd i historisk dräkt.
Lördag 15 februari  
Från gryning till skymning i ord och 
toner. Eftermiddagskonsert i Konstlobbyn  
kl 14 där elever från Birkas musikutbild- 
ningar spelar utvalda verk med inspiration 
från utställningen i Nationalmuseum Jamtli.
Söndag 16 februari  
Nyttan och nöjet – en historia om hästen 
kl 11–17. Programdag med hästar i  
centrum. Festliga aktiviteter, hästparad, 
dramatiserade vandringar med mera.  
Läs mer på omstående sida. 
Lördag 22 februari  
Från kavelbro till stenvalvsbro. 
Chefsarkeolog Anders Hansson berättar 
om broar och vägar i Jämtlands län. Och 
hur var det med den bro som nämns på 
runstenen på Frösön? Kl 13.
Söndag 23 februari 
Konstateljésöndag. Tema träd – vi gör 
linoleumtryck. 

MARS 
Söndag 1 mars  
Gynnarnas Vinterfest. Skidlopp, häst och 
släde, varm choklad, med mera. Jamtlis 
Gynnare bjuder barn och vuxna på fest,  
kl 12–15 på friluftsmuseet.
Måndag 2 mars–fredag 6 mars 
Sportlovskul. Se kommande program på 
www.jamtli.com

Söndagar jämna veckor  
26 januari–31 maj

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. 

Tre blickar på...
En föreläsningsserie i Nationalmuseum Jamtli 
kl 18.30–19.30 (insläpp från kl 18). 
Onsdag 11 mars: Hugo Elmqvist  
– skulptören som ställde sig vid sidan av 
Onsdag 18 mars: Anders Zorn – bortom 
midsommardanser och dalkullor
Onsdag 25 mars: Anna Ancher  
– konstnärinnan bland sanddynorna 
Biljetter (pris per föreläsning): Vid 
föranmälan 90 kr, biljett i dörren 100 kr. 
Föranmälan: bokningen@jamtli.com eller 
063-150100 (må–fre), 063-150110 (lö–sö). 
Enklare fika finns att köpa på plats.

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

Jamtli Öppna förskola 
Från 5 februari till 29 maj, onsdag–torsdag  
kl 9–12 och fredag kl 9–15.


