Temautstillinger

Utstillinger
7. september - 4. november:

Evig elg
Den store og mektige elgen har fascinert
menneskene i flere tusen år. Den har vært sentral
i utallige bilder. Fra steinalderens bergkunst
via romantikkens malere til klassiske “Elg i
solnedgang”. De siste årene har elgmotiver gått fra
å være kitsch til å bli design. Utstillingen er bredt
vinklet; historie, illustrasjoner, bilder fra de første
elgjaktene på Alstenøya og diverse gjenstander til
pynt og glede.

Foredrag
Har du årskort eller kulturkort?
Det gir året rundt gratis adgang til museets utstillinger,
og rabatt eller gratis inngang på våre arrangement.
Årskort voksen kr. 500,-. Årskort honnør kr. 400,-.
Husk at kulturkort for Trivselsledere i barneskolen gir
samme fordeler som årskort.

Åpningstider f.o.m. 16. august:
Mandag:
Tirsdag – fredag:  
Lørdag – søndag:    

Stengt
10.00 – 15.30 (kafé 15.00)
11.00 – 17.00 (kafé 16.30)

Priser
Voksne:
Barn u/16 år:
Student/honnør:
Grupper over 10 personer:  
10. november - 23. desember:

Nesnalobben - fra husflid til industri

Den varme gode filtskoen med plastsåle ble
delvis tilvirket på fabrikken på Nesna, delvis
av hjemmearbeidere, på det meste over 200,  
i kommunene i området. Bedriften startet
lobbproduksjonen høsten 1955. I toppåret 1981 ble
det laget hele 130. 000 par lobber. Siden overtok
skofabrikken Soleest i Tartu i Estland det hele.
Der produseres lobben fortsatt under navnet
Nesnalobben. Utstillingen er en bredt anlagt
temautstilling med bilder, lobber, utstyr, TV–innslag
og tekst basert på intervjuer og arkivmateriale.

Kr. 100,- / 65,- *
Gratis
Kr. 85,- / 65,- *
Kr. 85,- pr. person

* Vinterpris utstillinger kr. 65,- pr. person,
   september-mai. Gjelder ikke grupper med omvisning.
Med forbehold om endringer. Grupper må forhåndsbestille.

www.petterdass.no /// telefon: 75 11 01 50
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Program høst 2018
Søndag 9. september
kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Kulturminnedagen
Vi feirer Kulturminnedagene 2018 med
aktiviteter i stabburet og på tunet. Visning
av filmen ”Bædi & Børdi - flaskepost fra
verdensrommet”.
Dropp inn - gratis.

SEPTEMBER
Lørdag 6. oktober kl. 14.00
Foredrag: Livet i Flæsen

Langt til havs på Helgelandskysten ligger
Flæsen som var bebodd av en og samme
familie i drøye hundre år. Dagrunn Grønbech
presenterer sin bok om denne familien - en
levende skildring av havfolkets livstilpasning
der det gjaldt å ha mange nok ben å stå på
for å overleve. Inngang kr 100,-. Årskort- og
kulturkortkunder kr 50,-.

Søndag 9. september kl. 19.00
Urpremiere: Kirkespillet “Petter”

Torsdag 13. september kl. 19.00
Mat og prat: Matkultur i endring

Forestilling om den sagnomsuste Petter
Dass i samarbeid mellom Nordland Teater,
MiNensemblet og Vocal Art, med bl.a. Hans
Erik Dyvik Husby, Alf Knutsen og Alstahaug
sangkor. Ordinær billett kr 250,-. Honnør/
bokklubb kr 200,-. Barn/student/scenekort
kr 150,-. Ungdomspris kr 70,-.

Åshild Blyseth forteller om hvordan våre
norske matvaner har endret seg gjennom
hundreårene, og gir oss en smak av mat
fra ulike tider, i Margrethes kafé.
Kr 275,- per person. Påmelding.

Skogbrukssjef Ragna Gunn Bye fra
Alstahaug kommune kåserer om den første
elgjakta i Alstahaug i ny tid, og forteller
jakthistorier fra kaffebålet.
Gratis inngang.

Søndag 7. oktober
kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Potetdagen

Torsdag 18. oktober kl. 19.00
Multimediaforestilling: Mitt nabolag

Fredag 26. oktober kl. 12.00
Kåserikafé: Lærerfabrikken på Nesna

Christian Stejskal er en norsk fiolinist,
fotograf og historieforteller bosatt i
Kairo i Egypt. Multimedia-forestillingen
«Mitt Nabolag» er beretningen om hans
pilegrimsferd til fots fra fødebyen Wien,
via Jerusalem til den hellige byen Aksum
i Nord-Etiopia. Inngang kr 150,-. Årskortog kulturkortkunder kr 100,-.

Lærerutdanninga på Nesna fyller 100 år
i år. Sven Erik Forfang, tidligere rektor og
direktør ved Høgskolen i Nesna, forteller
og viser lysbilder om de 100 år.
Gratis inngang.

Potettrykk, potetløp og andre aktiviteter i
stabburet og på tunet.
Dropp inn - gratis.

Fredag 21. september kl. 12.00
Kåserikafé: Evig elg

OKTOBER
Foredrag om produksjonen av Nesnalobben,
fra hjemmearbeid til industri, ved Ann Kristin
Klausen, leder ved Helgeland Museum avd.
Nesna.
Inngang kr 100,-. Årskort-/kulturkortkunder kr 50,-.

Søndag 11. november
kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Sånn vart luggan laga

Lær om Nesnalobben, lugger og andre
helgelandske håndverkstradisjoner gjennom
utstillingen om Nesnalobben og aktiviteter for
barn og unge. Dropp inn - gratis.

NOVEMBER

Fredag 30. november - søndag 2. desember:

Advent på Alstahaug

Kom i julestemning når vi inviterer til en tredagers førjulsfest med musikk, mat, håndverkssalg og barneaktiviteter på Alstahaug!

Fredag 30. november kl. 12.00
Kåserikafé: På kysten siden 1904

Redaktør Morten Hofstad fra Helgelands
Blad gir publikum et innblikk i den nye
mediehverdagen.
Gratis inngang.

Lørdag 1. desember
kl. 12.00-15.00
Barnas museum: “Så går vi rundt...”
Juleverksted og andre barneaktiviteter
i stabburet. Dropp inn - gratis.

DESEMBER

Lørdag 1. desember kl. 14.00
Kåseri: Så går vi rundt om en
enebærbusk

Anne Severinsen kåserer om juletretradisjoner på Ytre Helgeland.
Inngang kr 100,-. Årskort- og
kulturkortkunder kr 50,-.

Lørdag 1. desember kl. 17.30 og 20.00
Konsert: Julefolk
Hekla Stålstrenga i Alstahaug kirke.
Nb! to forestillinger.  Arr.: Hekla Stålstrenga.
Inngang voksen kr 430,-, barn kr 223,-.
Billetter fås på www.ticketmaster.com.

Søndag 2. desember
kl. 12.00-15.00
Barnas museum: “Så går vi rundt...”
Juleverksted og andre barneaktiviteter
i stabburet. Dropp inn - gratis.

Søndag 2. desember kl. 17.00
I Alstahaug kirke: Lysmesse
Åpningstider museum:

Fredag 30. november: kl. 10.00-17.00
lørdag 1. desember: kl. 11.00-20.00
søndag 2. desember: 11.00-17.00

Med forbehold om endringer i programmet.

Lørdag 10. november kl. 14.00
Utstillingsåpning og foredrag:
Nesnalobben - innovasjon og
videreutvikling

