
Program vår 2015

Med forbehold om endringer i programmet.

Tirsdag 3. februar kl. 19.00 
Kveldsforestilling: 
”Utvalgt”
Teatermonolog om ”The voice of 
the Century”, Kirsten Flagstad, med 
skuespiller Nina Bendiksen.
Voksne kr. 150,- student/honnør/
årskort kr. 100,-barn/kulturkort kr. 50,-

Søndag 15. februar kl. 12.30-16.30 
Barnas museum:
Fastelavnsverksted
Vi lager fastelavnsris og lærer om 
fastetradisjoner. Karnevalsgudstjeneste 
i Alstahaug kirke kl. 17.00 - vi sminker 
karnevalskledde gjester fra kl. 15.30. 
Åpent verksted - kom når du vil, ingen 
deltakeravgift.

Tirsdag 17. februar 
På menyen: 
Feittirsdag
Feittirsdagsmiddag serveres i Margrethes 
kafé mellom kl. 14.00 og 18.00. 
Mulighet for bordbestilling. Buffet kr. 
250,-. Årskortkunder 200,-. Barn 125,-. 
Barn under 5 år gratis.
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Fredag 10. april kl. 12.00 
Kåserikafé: 
”Syv Damer, og alle saa viide”
Friluftsentusiast og Syv Søstre-ekspert 
Thor Bergesen kåserer om sitt arbeid 
med å tilrettelegge for turgåere i den 
sagnomsuste fjellkjeden.
Gratis inngang.

Torsdag 23. april kl. 19.00 
Verdens bokdag: 
”iDass” 
Litteraturprofessor Jon Haarberg 
presenterer sin epokegjørende 
e-bokutgave av Petter Dass’ 
Katekismesanger. Hvordan klarer 
dikterpresten seg i et digitalt format? Hva 
kan en e-bok som en papirbok ikke kan? 
Inngang kr 50,-. Årskort- og 
kulturkortkunder gratis.

Lørdag 25. april kl. 14.00
Utstillingsåpning:
”Livet, kjærligheten og døden”
Åpning av Helgeland Museums utstilling 
som viser fotografier og gjenstander 
knyttet til livets overgangsritualer blant 
folk på Helgeland.
Gratis inngang.

Søndag 26. april kl. 12.30-16.30 
Barnas museum:
Bokverksted
Like viktig som bokens innhold er dens 
form, materiale og estetiske uttrykk.
På dette praktiske bokverkstedet kan barn 
og unge lage sin egen bok, med hjelp av 
papir og enkle hjelpemidler.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen 
deltakeravgift.
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Fredag 6. mars kl. 12.00 
Kåserikafé: 
”Syv Søstre natur- og kulturpark”
Orientering om arbeidet med den 
nyetablerte natur- og kulturparken,  
ved representanter fra Bioforsk Nord 
Tjøtta.
Gratis inngang. 

Lørdag 7. mars kl. 14.00 
Utstillingsåpning:
”Bhutan - lyn i hjertet!”
Åpning av fotokunstutstilling som 
skildrer tradisjoner og dagligliv blant 
buddhistmunker i Bhutan. Fotograf 
Gerben Groustra innleder.
Gratis inngang.

Lørdag 28. mars kl. 14.00 
Lørdag kl. 14:
”Trende Bibelske Bøger”
Erna Rodahl presenterer sitt studie av 
Petter Dass´Trende Bibelske Bøger, 
nemlig Ruth Esther og Judith, som 
kvinneidealer og forbilder for kvinner i lys 
av den historiske og biografiske kontekst.
Inngang kr 50,-. Årskort- og 
kulturkortkunder gratis.

Søndag 29. mars kl. 12.30-16.30 
Barnas museum:
Påskeverksted
Kors og egg, påskeharer og påskeliljer 
- mye symbolikk er knyttet til 
påskehøytiden. Lær om påsketradisjoner 
og lag din egen påskepynt.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen 
deltakeravgift.
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Fredag 8. mai kl. 12.00  
Kåserikafé: 
Frigjøringsdagen 70 år
Markering av frigjøringsdagen, i  
samarbeid med Søvik oppvekstsenter og 
NROF Alstahaug. Kåseri ved Inge Bildøy, 
NROF.  
Gratis inngang. 

Lørdag 9. mai kl. 14.00 
Lørdag kl. 14:
”Så lenge vi husker navnene”
Foredrag om Snublesteiner, via Tyskland, 
europeisk integrasjon og Jens Bjørneboe, 
ved Håvard J. Nilsen, historiker og leder 
for Snublestein-prosjektet i Mosjøen. 
Inngang kr 50,-. Årskort- og kulturkort-
kunder gratis.

Lørdag 30. mai kl. 14.00
Lørdag kl. 14:
Kirkegårdsvandring
Sogneprest i Alstahaug og Tjøtta, Einar 
Bach Skomsvoll, forteller om gravskikker 
gjennom tidene, gjennom en vandring på 
Alstahaug kirkegård.
Ingen deltakeravgift.

Søndag 31. mai kl. 12.30
Barnas museum:
Vandring til Kongshaugen
Hele familien inviteres med på vandring 
til gravhaugen på Haugsneset like ved 
Alstahaug. Oppmøte ved museet.
Ingen deltakeravgift.
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PROGRAM 
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ÅPNINGSTIDER  VINTER / VÅR
TIRSDAG-FREDAG 10.00-15.30 (KAFÉ 15.00)
LØRDAG-SØNDAG 11.00-17.00 (KAFÉ 16.30)

MANDAG STENGT 

WWW.PETTERDASS.NO - TELEFON: 75 11 01 50

Samarbeidspartner:

Har du årskort eller kulturkort?
Det gir rabatt eller gratis inngang på våre arrangement.

Årskort voksen kr. 350,-. Årskort honnør kr. 250,-.

Husk at Nordland fylkes kulturkort for unge og kulturkort 
for Trivselsledere gir samme fordeler som årskort.

1. februar - 1. mars: 
Det usynlege språket.  
Omsetjing og gjendikting.
Hvorfor er det viktig å kunne lese 
verdenslitteraturen på sitt eget morsmål? 
Hvorfor leser vi ikke engelske bøker på 
engelsk? Disse og flere andre spørsmål tas opp 
i denne vandreutstillingen fra Ivar Aasen-tunet 
som også viser eksempler på oversettelser og 
gjendiktning av litteratur i ulike former. 
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7. mars - 19. april:
Bhutan - lyn i hjertet!
Gjennom to besøk i landet i 2007 og 2008 
har fotograf Gerben Groustra dokumentert 
hverdagsliv og ritualer hos bhutanesiske  
buddhistmunker. 

Den fargerike og levende fotoutstillingen viser 
deler av en utstilling som ble produsert av 
Kulturhistorisk museum i Oslo i 2010. 
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25. april - 31. mai:
Livet, kjærligheten og døden
I løpet av 1900-tallet har store endringer 
preget samfunnet. Også ritualer, skikk og bruk 
i forbindelse med livets store overganger er 
svært forandret. Denne utstillingen er produsert 
av Helgeland Museum, og viser gjenstander og 
bilder knyttet til dåp, bryllup og begravelser fra 
Helgeland Museums samlinger.
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Søndagsbuffet i Margrethes kafé
Hver søndag i vårsesongen dekker vi opp med en 
innholdsrik og smakfull søndagsbuffet i Margrethes kafé.
Menyen tilpasses til årstiden og tilgjengelige råvarer.  
Pris pr person kr. 250,-. Barn 125,-. Barn under 5 år gratis.

Utstillinger

Gruppetilbud: Bakedag i eldhuset
Vi tilbyr en opplevelsesdag eller -kveld med baking i 
eldhuset, etterfulgt av et enkelt måltid. Vi fyrer opp 
i bakerovnen og lager brød under kyndig veiledning. 
Aktiviteten passer for grupper på ca 10 personer. Kontakt 
oss for nærmere informasjon og bestilling.

Sommeren 2015
Vi starter vår sommersesong 15. juni, med utvidede 
åpningstider og daglige omvisninger i museum, kirke og 
prestegård. På sommerens utstillingsprogram står blant 
annet ei salgsutstilling med billedkunstner Eva Harr,  
utstilling av Anders Beer Wilses (1865-1949)  
fotografier fra Alstahaug, samt vår temautstilling om 
biskop Mathias Bonsach Krogh.


