Fredag 17. februar kl. 12.00
Kåserikafé: ”Vi er et folk på vandring”
Einar Bondevik er prest i sørsamisk område, og bosatt
på Helgeland. Han kåserer om samisk og kirkelig
endring og utvikling på Helgeland, fra tidlig kristendom
i området, via Thomas von Westen og til dagens
menighetsarbeid i det sørsamiske området.
Gratis inngang.
Søndag 26. februar kl. 12.30-16.30
Barnas museum: ”Fastelavens søndag”
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 28. februar
På menyen: Feittirsdag
Tradisjonell feittirsdagsmiddag serveres i Margrethes kafé
mellom kl. 14.00 og 18.00.
Mulighet for bordbestilling. Buffet voksen kr. 275,-.
Barn 6-12 år kr. 125,-. Barn under 6 år gratis.

Lørdag 4. mars kl. 14.00
Utstillingsåpning: ”The power of the pen”
Åpning av kunstutstilling med arbeider av Lotte
Slotterøy. Kunstneren både utforsker og anklager
virkeligheten, og hennes arbeider fungerer som en
kritisk kraft i en kaotisk og omskiftende verden.
Gratis inngang på åpningsdagen.
Torsdag 9. mars kl. 19.00
Foredrag: ”Petter Dass - ny dokumentasjon”
Historiker Kåre Hansen presenterer smakebiter av sitt nye
arbeid med kildemateriale om Petter Dass, og stiller blant
annet spørsmålet ”var hans diktning så utbredt som det
påstås?”. Foredraget blir krydret med musikalske innslag.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.
Søndag 26. mars kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Vårdag på museet
Vi feirer Vårfrumesse og vaffeldag, med natursti og andre
vårlige aktiviteter, samt vaffelverksted i Eldhuset.
Åpent verksted - kom når du vil.
Egenandel vaffelverksted kr. 50,-.
Fredag 7. april kl. 12.00
Kåserikafé: ”Fra Capri til Træna”
Martin Jøsevold kåserer om tilblivelsen av
Petter Dass-kapellet på Træna.
Gratis inngang.

Lørdag 8. april kl. 14.00
Foredrag: ”Torgeir Møkleby og Harald
Simonsen – en historie om vennskap og
heltemot, naturkrefter og død”
Tor-Helge Allern foredrar om den dramatiske
historien om Torgeir Møkleby og Harald Simonsen,
som omkom på Svalbard i 1922 under deres forsøk på
å redde en savnet fangstmann.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Lørdag 22. april kl. 14.00
Utstillingsåpning: ”Made in Vefsn - landets vakreste”
Åpning av temautstilling om Nordlandsbunaden for kvinner,
med innledning om bunadens historie.
Gratis inngang på åpningsdagen.
Søndag 23. april kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Barnas bokdag
Praktisk bokverksted hvor barn og unge kan lage sin egen
bok ved hjelp av papir og enkle hjelpemidler. Kom når du vil!
Lesestund i utstillingen kl. 13.00, 14.00 og 15.00.
Ingen deltakeravgift.
Torsdag 4. mai kl. 19.00
Foredrag: ”Petter Dass som nøktern
vitenskapsmann”
Litteraturviter Ronny Spaans gir gjennom sitt
foredrag publikum innblikk i de nye, og mer
nøkterne syn på de nordnorske naturfenomenene
Petter Dass presenterer i Nordlands Trompet, og som
også korrigerer synet på Nord-Norge hos lærde
humanister på det europeiske kontinentet.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.
Fredag 19. mai kl. 12.00
Kåserikafé: ”Lidenskap og lange ventelister”
Biblioteksjef Britt Olsbyengen kåserer om
folkebibliotekets utvikling og hverdagen som
bibliotekar før og nå.
Gratis inngang.
Søndag 21. mai kl. 12.00-16.00
Barnas museum: ”Made in Vefsn - landets vakreste”
Vi leker oss med farge og mønstre, og lærer om
Nordlandsbunaden. Oppgaver for barn og unge i
utstillingen.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Med forbehold om endringer i programmet.

Lørdag 11. februar kl. 14.00
Folkemøte: ”Kultur+minner+bevaring=kulturminneplan”
Alstahaug kommune informerer om fremdrift med
utarbeidelse av sin kulturminneplan, og ber om innspill fra
publikum på hva som er viktige kulturminner i nærmiljøet.
Gratis inngang.

Fredag 3. mars kl. 12.00
Kåserikafé: ”En stemme for kvinner”
President Toril Sommerseth fra Sandnessjøen
Soroptimistforening forteller om foreningens arbeid
med å bedre kvinners og jenters liv og status.
Manusforfatter og instruktør Kari Renate Nilsen
presenterer teaterforestillingen ”Syndens vaskeri”.
Gratis inngang.

MAI

Kl. 14.30 - foredrag: ”Gievre”
Foredrag om samiske trommer, Gievre, på
Helgeland, samt om forholdet mellom kristen
tro og samiske tradisjoner og hvordan vi ser
på den samiske arv gjennom kristne øyne og
kristne kilder. Ved Sigríður Guðmarsdóttir,
prost på Sør-Helgeland. Inngang kr 100,-.
Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

MARS

Lørdag 4. februar
Kl. 14.00 - utstillingsåpning: ”Iver Jåks fra reindrift til samtidskunst”
Åpning av kunstutstilling med tegninger av
samiske Iver Jåks, fra Riddo Duottar Museat.
Gratis inngang på åpningsdagen.

APRIL

FEBRUAR

Program vår 2017

UTSTILLING

Utstillinger
4. - 26. februar:

Iver Jåks - fra reindrift til
samtidskunst

Iver Jåks (1932-2007) levde og virket i Karasjok.
Han var tegner, maler, skulptør og kunsthåndverker, og regnes som en foregangsmann
innen samisk kunst. Den samisktalende
kunstneren snakket ikke norsk, og derfor ble
tegningene hans form for kommunikasjon.
Utstillingen er en del av museets markering av det
samiske 100-årsjubileet i 2017.

UTSTILLING

Besøk oss

4. mars - 9. april:

Lotte Slotterøy: ”The power of the pen”

Lotte Slotterøy bruker sin kunst som et redskap
til å forstå mennesket i sin samtid. Resultatet
blir et grenseland hvor betrakteren ved første
øyekast ikke kan skille mellom virkelighet og
fantasi. Hvordan ville Petter Dass forholdt seg
til dagens samfunn? Blandet han også fantasi
og virkelighet? Kunstneren både utforsker og
anklager virkeligheten, og hennes arbeider fungerer
som en kritisk kraft i en kaotisk og omskiftende verden.

Vår museumsbutikk har et variert utvalg av bøker av og
om Petter Dass, samt annen lokalhistorisk litteratur, og
bøker om mattradisjoner, salmesang og mye mer.
I tillegg finner du CD-plater, gaveartikler for barn og
voksne, postkort, t-skjorter og særegne souvenirer som
krus med Petter Dass’ håndskrift og forklær med Petter
Dass-sitater. Fra produsenter på Helgeland og andre
steder i landet selger vi blant annet kaffe, krydder,
honning, havsalt og te.

Åpningstider 1. februar - 14. juni:
Mandag:		
Tirsdag – fredag:
Lørdag – søndag:

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

Grupper må bestille på forhånd.

UTSTILLING

Priser
22. april - 11. juni:

Made in Vefsn - landets vakreste

Nordlandsbunaden har flere ganger blitt
kåret til den vakreste av alle de ulike
bunadene i Norge. Den første ble utformet
på Vefsn Folkehøgskole i 1927/28. I denne
temautstillingen forteller vi historien om
bunadens tilblivelse gjennom tekst, bilder og
gjenstander fra Helgeland Museums samlinger.

Voksne:			
Vinterpris utstillinger:

Kr. 100,Kr. 65,- pr. person

(september-mai. Gjelder individuelle besøk uten omvisning,
innenfor åpningstiden).

Barn u/16 år: 			
Student/honnør: 		
Grupper over 10: 		

Gratis
Kr. 85,Kr. 85,- pr. person

Med forbehold om endringer.

www.petterdass.no /// telefon: 75 11 01 50
Har du årskort eller kulturkort?
Det gir rabatt eller gratis inngang på våre arrangement.
Årskort voksen kr. 500,-. Årskort honnør kr. 300,-.
Husk at Nordland fylkes kulturkort for unge og kulturkort
for Trivselsledere gir samme fordeler som årskort.

Samarbeidspartner:

Program
vår 2017

