Temautstillinger

3. februar - 18. mars:

Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg
Med temautstillingen om Elsa Laula Renberg
ønsker Helgeland Museum å presentere en viktig
pionerkvinne som rager høyt i norsk historie.
Sørsamiske Elsa Laula Renberg (1877-1931) er
den personen som fremfor noen har æren for
at det aller første samiske landsmøtet fant sted
i Trondheim i februar 1917. Hun viet hele sitt
voksenliv til å kjempe for sitt folks rettigheter.

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

Åpningstider t.o.m. 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.

Priser
Voksne:
Vinterpris utstillinger:
7. april - 3. juni:

Det sanselige 1700-tallet
Utstillingen ”Det sanselige 1700-tallet” gir publikum
mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan
folk som levde gjennom 1700-tallet erfarte sine
omgivelser - gjennom sansene: Hva de så rundt
seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente. For
å sette sanseopplevelsene i et større perspektiv
er de satt i sammenheng med tidlig globalisering,
sjøveis handel og de norske regionenes særtrekk.
Utstillingen er utviklet av prosjektgruppen Historisk
infrastruktur ved Lokalhistorisk institutt, og
tilpasset lokal visning av Helgeland Museum.

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

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

Barn u/16 år:
Gratis
Student/honnør:
Kr. 85,Grupper over 10 personer:   Kr. 85,- pr. person
Med forbehold om endringer.  

www.petterdass.no /// telefon: 75 11 01 50

Husk Petter Dassdagene 21.-24. juni!

Program
vår 2018

Program vår 2018
FEBRUAR
Fredag 9. februar kl. 12.00
Kåserikafé: Heidis sjokoladedrøm
Heidi Vold Lorentzsen fra Dønna har gjort sin drøm til
virkelighet, og etablert foretaket Heidis Sjokoladedrøm
- trolig verdens minste sjokoladefabrikk. I sitt kåseri
forteller hun om sin motivasjon og hvordan hun produserer
sjokolade midt i Dønnamannens rike.
Gratis inngang.

Søndag 11. februar kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Fastelavnssøndag
Vi lager fastelavnsris og karnevalsmasker, og lærer om
fastetradisjoner.
Karnevalsgudstjeneste i Alstahaug kirke kl. 14.00.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

MARS
Lørdag 3. mars kl. 14.00
Foredrag: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg
Sørsamiske Elsa Laula Renberg (1877-1931) var den
personen som fremfor noen har æren for at det aller
første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim i
februar 1917. Foredrag ved Vefsn Museums leder Kari
Sommerseth Jacobsen om hvordan Elsa Laula viet livet
til å kjempe for sitt folks rettigheter.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Torsdag 8. mars kl. 19.00
Foredrag: Petter Dass - et nordnorsk ikon
Historieprofessor Steinar Aas har skrevet historien
til Nordlændingenes Forening i Oslo. Han foredrar
om bruken av Petter Dass i den nordnorske
identitetsskapingen fra slutten av 1800-tallet.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

ss i
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le
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Med forbehold om endringer i programmet.

Fredag 16. mars kl. 12.00
Kåserikafé: Tjøtta Bygdesamling – vi har ”alt”

Lørdag 7. april kl. 14.00
Utstillingsåpning: Det sanselige 1700-tallet

Rigmor Bosness fra Tjøtta Historielag forteller om lagets
virksomhet, og om historikken til Tjøtta bygdesamling.
Gratis inngang.

Åpning av temautstillingen ”Det sanselige 1700-tallet”.
Utstillingen forteller hva folk som levde gjennom
1700-tallet så rundt seg, hørte av lyder, smakte, luktet og
kjente.
Gratis inngang.

Lørdag 17. mars kl. 14.00
Konsert: Membra Jesu Nostri
Dolstad kammerkor framfører, i samarbeid med
vokalensemblet VocalArt og barokkorkesteret Cappella
Petri, Dietrich Buxtehudes (1637-1707) oratorium ”Membra
Jesu Nostri” i Alstahaug kirke.
Inngang kr 200,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 100,-.

Søndag 25. mars kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Vårdag på tunet
Vi feirer at det er vår, snart påske og attpåtil vaffelens dag
med med natursti, påskepyntlaging og selvfølgelig med
vafler på menyen!
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

APRIL
Fredag 6. april kl. 12.00
Kåserikafé: Skålvær - en tidsreise til 1890-årene
I 2017 ble en digital modell av det gamle handelsstedet
Skålvær ferdigstilt. Nils Falch fra Skålvær velforening
forteller om sitt arbeid med bygging av modellen, og tar oss
med til øyas storhetstid gjennom film og modell.
Gratis inngang.

Lørdag 21. april kl. 19.00
Forestillingsmåltid: Abel Margrethes gjestebud
Sammen med matkunstner Åshild Bårdgård Blyseth og
danser Sunniva Kildal inviterer vi til et forestillingsmåltid
fra en annen tid, med smaker og historier fra 1700-tallet.
Pris pr. person kr. 695,-. Begrenset antall plasser.
Bindende påmelding innen 6. april, til tlf. 75 11 01 50 eller
e-post petter.dass@helgelandmuseum.no.

Det sanselige 1700- tallet

Søndag 22. april kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Tilbake til 1700-tallet
Barna kan lese og lære om ”Det sanselige 1700-tallet”
i utstillingen og lage 1700-tallskledde papirdukker,
prøve fjærpenner og skrive gammeldagse bokstaver
i verkstedet.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

Torsdag 26. april kl. 19.00
Foredrag: Det sanselige 1700-tallet
Historiker Ragnhild Hutchison var leder for prosjektet
”Historisk infrastruktur” og står bak utstillingen ”Det
sanselige 1700-tallet”. Hutchison kommer til Alstahaug
for å fortelle om hvordan tollistene og andre kilder kan
gi oss informasjon om hva folk på 1700-tallet så rundt
seg, hørte av lyder, smakte, luktet og kjente.
Inngang kr 100,-.
Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

MAI
Søndag 13. mai kl. 18.00
Konsert i Alstahaug kirke:
Petter Dass som han synges på Færøyerne
Den færøyske duoen Niels Midjord og Eilin Hansen
framfører Petter Dass-sanger fra færøysk tradisjon.
På repertoaret står blant annet utdrag fra Bibelsk
Visebok og Katekismesangene.
Inngang kr 200,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 100,-.

Søndag 27. mai kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Utedag på tunet
Aktiviteter og oppgaver for barn i alle aldre.
Husk klær etter været.
Kom når du vil, ingen deltakeravgift.

