Bror Hjorths Hus
Måla med ljus! I verkstaden använder vi ljus för att skapa
bilder på papper. Dessutom visningar och konstsamtal
med Maria Friberg.
u Kl. 12.30: Familjevisning av Maria Fribergs utställning.
u Kl. 13–16: Verkstad: Måla med ljus.
u Kl. 13: Visning av Maria Fribergs utställning.
u Kl. 14: Visning av Bror Hjorths konst och hem.
u Kl. 16: Konstsamtal med fotokonstnären Maria Friberg.
Carolina Rediviva
u Kl. 13 & 15: Specialvisning av utställningen KABOOM!!
Tecknade serier – kul, kult eller kultur?
Evolutionsmuseet
Visste du att det finns stenar och bakterier som lyser i
mörkret? Kom till museet och undersök fenomen man
vanligtvis inte ser!

Museidagen
Program 13 november
Kl. 12–16 om inget annat anges

På Museidagen vilar Allt ljus på Uppsalas museer. Pedagoger, verkstäder och
utställningar sprider kunskapens ljus.
På museerna erbjuds det aktiviteter
för alla åldrar: måla med ljus, tova lyktor,
elda och rulla vaxljus eller gör ett ljus
experiment. Var med på paneldiskussion
om historieskrivning eller lär dig mer om
röntgen, serier, fred, självlysande stenar,
ljus och mörker i konsten och växterna
och solljuset.
Fri entré till alla Uppsalas museer.
För utförligare program se
www.uppsalasmuseer.se.

Biotopia
Upplands rovdjur i strålkastarljuset. Vilka rovdjur finns i
Uppland och hur kan man känna igen deras spårtecken.
Gör ett rovdjursspår i lera. Öppet 11–17.
Botaniska trädgården
Hur gör växter för att få nog mycket ljus i täta regnskogar?
Och för att skydda sig från stark sol i öknar?
u Kl. 13 & 15: Visning i Tropiska växthuset.
u Kl. 14: Fotokonstnären Maria Friberg berättar om de
bilder hon har tagit i växthuset. Se även Bror Hjorths Hus.

Fredens hus
Vi sätter ljus på kvinnors deltagande i kampen om varaktig
fred i utställningen Women, Peacemakers!
Gamla Uppsala museum
Vad betydde ljuset förr? Vi talar om elden och ljuset, rullar
vaxljus och steker bröd.
Linnémuseet
Öppet hus hos familjen Linné, när mörkret fallit, kl. 17–20.
Ta en promenad mellan årets ljusinstallationer och passa
på att värma dig hemma hos Carl och Sara Lisa. I trädgår
den utanför och på förgård väntar lysande överraskningar.
Medicinhistoriska museet
Lampan riktas mot det okända sjukhusapoteket. Allt ljus
på kroppen med hjälp av endoskop och röntgen.
Museum Gustavianum
u Kl. 12–16: Ljusverkstad: Ljusexperiment för hela familjen.
u Kl. 14–15: I historiens ljus: En paneldiskussion om hur
historieskrivning har använts politiskt och ideologiskt. Ett
evenemang i anslutning till Fritt Ord250.
Skattkammaren, domkyrkans museum
Glittrande guld och skimrande broderier berättar om kyr
kans långa historia. Värdar finns på plats i museet för att
informera och svara på dina frågor (OBS! kl. 12.30–16).
Upplandsmuseet
På Upplandsmuseet tovar vi snygga ullbollar till egna ljus
slingor och riktar ljuset på vår nya utställning Vem är Hen?
u Kl. 13–14: Visningar av Vem är Hen?
10 % rabatt på hela sortimentet i butiken under museidagen.
Uppsala konstmuseum
Frågesport på temat Ljus och mörker i konsten.
u Kl. 12.30–13.30: Temavisning: ljus och mörker i kon
sten, i aktuella utställningar söker vi efter kontrastfyllda
bilder och teman kring mörker och ljus.
u Kl. 13–13.45: Slottsvisning. De tre slotten
– om Uppsala slotts byggnadshistoria.

