HÖST 2020
Skolprogram, september–december
Skolprogram i pandemins spår!
Efter en lång och annorlunda vår välkomnar Jamtli nu regionens skolklasser att på olika sätt ta del av det pedagogiska utbudet!
På grund av permitteringar kan vi inte erbjuda program i samma omfattning som vanligt. Vi vill därför be er att vara ute i god tid, och ha
överseende om ni inte kan få exakt den tid ni tänkt er. Museet kommer vara stängt på vardagar, vilket innebär att man inte kan stanna
kvar på egen hand efter ett bokat besök. Vi ser fram emot att få träffa er igen!

Digitalt på Jamtli – vi testar något nytt!

Besök Jamtli!

Fasta och tillfälliga utställningar
Stenålder – Vikingatid – Bondeliv – Sydsamisk kultur – Temaprogram. Boka ett kostnadsfritt program i de fasta utställningarna, med
fokus på Jämtland/Härjedalens historia.
Varje termin erbjuds kostnadsfria program i tillfälliga utställningar.
För tillfälligt utbud hösten 2020, se nästa sida.

Träffa Jamtlis pedagoger på webben! Vi
kopplar upp oss med
er i klassrummet via
Teams. Vår pedagog
möter klassen live
och visar förinspelade
kortfilmer med visning
i någon av utställningarna. Mellan filmklippen finns utrymme för
frågor och diskussion.
Upplägget förutsätter
att eleverna deltar via
webkamera (t ex en laptop vänd mot klassen), samt att Jamtlis pedagog kan delta via storbildsskärm. Vi pratar ihop oss om era förutsättningar vid bokningstillfället.

Nationalmuseum Jamtli

Preliminärt från v 40 kan dessa digitala program bokas:

Besök Jamtlis fantastiska konstmuseum! Här visas originalverk från
Nationalmuseums samlingar i utställningar som innehåller både
konst och design. Nu visas utställningen 1700-tal – Sverige och
Europa. Läs mer om Jamtlis utbud på nästa sida.

Forntid i Jämtland/Härjedalen
Vi gör ett ”besök” i Jamtlis forntidsutställning. Hur levde människorna på stenåldern, hur gick jakten till och hur lagade man sin mat? Vi
funderar också över hur en arkeolog jobbar och hur vi kan veta något
om en tid som ligger så långt tillbaka.
Torsdagar och fredagar kl 9 eller 12.30, 60 min.

Jamtli kommer till skolan

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. 25–30 elever, 60 min.
Välj mellan olika teman: Skolan förr,
Forntid i Jämtland, I vikingarnas spår
och Stormaktstid.
Höstterminen 2020: Tisdagar och torsdagar vecka 38–40,
torsdagar från v 41. Se även www.jamtli.com

Bokning och information

För bokning av skolprogram, maila skolprogram@jamtli.com
alt kontakta: Mikaela Gustafsson, tel 063-15 01 27
Jamtlis basutbud är gratis för grundskola/gy i Region J/H.
Skräddarsydda program, samt mer omfattande program kan
vara avgiftsbelagda.

1700-tal – Sverige och Europa, Nationalmuseum Jamtli
Konstnärerna på 1700-talet – vilka var de? Hur var det att jobba som
konstnär, vilka fick man måla av? Var fick man inspiration ifrån, vart
reste man? Vi reflekterar över hur det kunde ha varit att vara tjej och
måla, när de allra flesta konstnärer var killar. Vissa konstnärer blev superstjärnor utomlands, vissa jobbade som konstnär åt kungen. Varför
är vissa väldigt berömda idag, och varför har vi glömt bort andra?
Onsdagar kl 9 eller 12.30, 60 min.
Vi provar oss fram! Fler digitala program förbereds om det faller
väl ut. Håll utkik på www.jamtli.com

Egen matsäck och grill
Sitta inne och fika: Välkommen att sitta i entrén i Gamla
museet. Bord, bänkar och handsprit finns.
Grill och ved finns på uteområdet ovanför scenen.
Du tänder själv och du ansvarar för elden!

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

Historievandring
En vandring genom tid och rum
med en aktör som skiftar roll mellan olika tider. Vi besöker ett ting
1824, och upptäcker hur man levde
både 1785 och 1895.
Alla åldrar, 60 min, tisdag–fredag,
v 36–37

NATIONALMUSEUM JAMTLI

1700-tal – Sverige och Europa

Utställningen visar konst och konsthantverk från ett århundrade där
Sverige tar starkt intryck av Europa, inte minst Frankrike. Flera konstnärer får internationella karriärer och i och med slottsbygget i Stockholm kommer många europeiska konstnärer till Sverige med de allra
senaste trenderna inom konst, arkitektur och konsthantverk.
Gustav III’s kulturintresse får konsten att blomstra. Det är rokoko
som gäller – med asymmetri, mjuka lätta former och pastellfärger
som kännetecken.

Mat
Låt dig slukas av den stora munnen och kliv in utställningen ”MAT”! Upptäck att det du äter inte ligger på
tallriken av en slump och att mat handlar om mer än att
bara göra dig mätt.
Utställningen MAT tar dig från tusentals år av jakt och fiske till
dagens trender och maträtter. Här kan du upptäcka hur maten
på våra förfäders tallrikar har ändrats genom åren, men också
testa dig själv och se hur långt in i en mat-kris du klarar dig.
Vad är det som avgör vilken mat
du lägger på tallriken? Varför
äter du dillkött med stuvad
potatis medan din kompis
äter Billys pizza? Kan du
välja mat fritt eller begränsas
du t ex av allergier eller
ekonomi osv?
Har du vågat äta något
du inte kan uttala och
blir du nyfiken på
mat från andra
kulturer?
Vi upptäcker
utställningen tillsammans och
diskuterar på ett
lekfullt sätt hur vi ser
på det här med mat!
Förskoleklass–gymnasiet,
60 min, v 38–47.

Jul på Jamtli!
Julen förr
Vi gör en vandring genom Jamtlis utställningar och pratar om
mat, folktro, lekar och fest. Vi
bekantar oss med julbockstraditionen och kikar på Jamtlis stora
adventskalender! Vi avslutar
programmet med en praktisk,
skapande aktivitet.
Vecka 48–51, 75 min, åk 2–
gymnasiet.

Utställningen tar oss med till ett spännande sekel där perukpudret
yr och det ryms alltifrån lyx och flärd, slottsritningar, skämtteckningar,
miniatyrer, scenografier, stela porträtt, till skojig design.

Verk ur utställningen 1700-tal – Sverige och Europa. Foto: Nationalmuseum.

Boka ett gratis skolprogram! Från vecka 38
Slott, sparris och en papegoja

Köp en kärleksvisa, dansa som Bacchus och träffa Tobias som fångat
en jättestor fisk. Varför är Bellman så deppig och kan kungar också
ha tjatiga mammor? Följ med på en lustig och lärorik visning där
eleverna upptäcker ett sekel som innehåller allt! Vad ska man tänka
på när man bygger ett slott? Vi räknar peruker, letar efter en vit
papegoja, och spanar in rolig design.
I ateljén väljer ni mellan att skapa självporträttskollage, ta er an
designutmaningen, eller bli slottsarkitekter!
50 min visning plus konstateljé 40 min, åk F–6.

1700-talet – en hisnande historia

Låt programmet bli en introduktion till det spännande 1700-talet.
Varför ser konstverken ut som de gör? Vad hände med stormakten
Sverige? Var det verkligen så ytligt som det ser ut? Med hjälp av
porträtten funderar vi på det här med ideal… Krig, pest och
hungersnöd blandas med extrem lyx, slottsbyggen och överflöd.
Addera en avslutande aktivitet i Konstateljén, välj mellan en enklare
skapande workshop eller gör ett annorlunda quiz med hjälp av
mentometerknappar.
60 min visning plus
alt. ateljé 30 min, åk 5–gym.

För Jamtlis öppettider, se www.jamtli.com Bokade program från kl 9.00
Jamtlis program är gratis för länets grundskolor och gymnasier
Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 300 kr

www.jamtli.com

