Falkenbergs museum - Höst 2015

Program

12/9 Vernissage kl 14
Eva Wrede,
journalist och författare, presenterar
utställningen 25
kvadrat.

Johan Karlsson, initiativtagare till Better
Shelter, idag ansvarig
för företagsutveckling, presenterar
Better Shelter.
Lisa Andersson och Simon Poulsgaard
närvarar för Medveten arkitektur.

Udda onsdagar på museet
Kvällsöppet med program fem
onsdagar, udda veckor.

Aktiviteterna ingår i årskortet om
inget annat anges.
23/9 kl 17 - 19
Vill du bygga ett attefallshus?
Träffa och ställ frågor till representanter
från bygglovsavdelningen
på Stadsbyggnadskontoret,
Falkenbergs kommun.
23/9 kl 19
Samtal: Medveten arkitektur
Ett samtal med Lisa Andersson och
Simon Poulsgaard om deras respektive examensarbeten från Chalmers
Arkitektur.
7/10 kl 17 OBS! NY TID!
Föreläsning: Better Shelter
- utmaningar i katastrofområden
John Tzanos,
Projektledare
på Better Shelter
för utbildning
och konstruktion
i fält.
John Tzanos berättar om flyktingläger
och sina erfarenheter från fältet, både
från arbetet med Better Shelter och
Läkare Utan Gränser.
21/10 kl 19
Föreläsning: En designresa
Designkonsulterna
i Göteborg startade
1975 och är ett av
de äldsta designkontoren i Sverige.
Hans Tollin och Ralf
Rosenberg berättar
sin designhistoria som
är fylld av passion och
frustration. Deras resa
är också en stor del av
svenska designkårens
gemensamma resa.
Pris: 75 kronor + årskort

4/11 kl 19
Utställningscirkel
I bokcirklar förs samtal utifrån en
bok. Nu startar Falkenbergs museum
en utställningscirkel för att samtala
utifrån en utställning: Better Shelter.
Curatorn för utställningen, Helena
Hertov, leder samtalet. Berätta om
din upplevelse av utställningen. Vilka
bilder och föremål borde ha ingått?
18/11 kl 19
Föreläsning och boksignering:
Bygge och Bråk
- Om konflikter
som format staden,
av Rasmus Waern.
Varför väcker en
del planerade offentliga byggnader
så starka känslor?
Foto: Ola Österling
Utseende, placering, för att inte tala om kostnader,
skapar tidningsrubriker, insändare
och offentlig debatt. Med exempel
från sin nyutkomna bok Bygge och
bråk ger arkitekt och kritiker Rasmus
Waern en bild av hur konfliker kan
och bör hanteras.
Pris: 75 kronor + årskort

Bygg en Better
Shelter bostad
17/10 kl 12 - 16

Var med och bygg
en Better Shelter
bostad på borggården till Varbergs fästning. Vi och representanter
från Better Shelter finns på plats och
svarar på frågor. Aktiviteten sker
inför att Internationellt Fredsforum
hålls 23 - 25/10. Ingår i programmet
för Varberg Calling for Peace.
I samarbete med
Hallands kulturhistoriska museum.

Museet erbjuder även:

Möten med minnen
Välkommen till samtal som ger ökad
stimulans och livskvalité till dig som
har en demensdiagnos. En specialanpassad visning där du kommer i sällskap med anhörig/ledsagare utanför
museets ordinarie öppettider.
Vi erbjuder även uppsökande verksamhet där vi kommer ut till grupper
vid dagträffar, till boenden eller till
vårdavdelningar.
För att boka ett besök eller för mer information, se museets hemsida under
bokningar.

www.falkenbergsmuseum.se

Höstlov vecka 44
= Kulturlov

Öppen verkstad
Tisdag - torsdag 27, 28 och 29/10
Drop in kl 13.00 - 15.30
Ateljén är öppen och bemannad
under lovet. Kom och möt andra
som vill skapa!
Skräck- och bussminkning!!
Onsdag - torsdag 28 och 29/10
Låt dig bli ansiktssminkad i skräckoch bustema på Falkenbergs museum.
Drop in kl 13.30 - 15.30
Ålder: 6 - 15 år

Ruskigheter i gamla stan
Onsdag - torsdag, 28 och 29/10
Kl 16.00, ålder 6 - 11 år
Kl 17.00, ålder 12 - 100 år
Husen i gamla stan har hyst många
människor under sina tak. Har alla
verkligen lämnat husen för gott?
Finns det fortfarande figurer som har
en historia att berätta? Följ med på
äventyr med dramatiserade sägner.
Mötesplats: Falkenbergs museum.
Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 27/10 till Falkenbergs kommuns kontaktcenter,
tfn 0346 - 88 60 00 eller till museets
reception, tfn 0346 - 88 61 25 under
museets öppettider.
Utforska tillsammans
– klofingriga Ria
12/9 - 29/11 Aktivitet på egen hand
Råttan Ria tar er med
på upptäcktsfärd i
museet! Hon kan helt
enkelt inte låta bli att
fingra på saker.
Rias klofingerpyssel leder de yngre
runt bland utställningens saker.

Juldesign 1:a Advent

29/11 drop-in kl 12.00 - 16.00
Kom in en stund i museets ateljé!
Designa och gör din
alldeles unika
pepparkaksform.
Ta med dig hem och
baka med familjen.
För alla åldrar.
Kostnad: 10 kr/form

