
Fynda böcker & tidningar
11.00 – 16.00
Försäljning av utgallrade böcker
och tidskrifter på tre ställen:

• Stadsbiblioteket

• Barn- och ungdomsbiblioteket                               

• Medelpadsarkiv VIDÖPPET 
tema: 

Fest och glädje

Kulturmagasinet 
Lördag 10 november  

kl 11–16

Fri entré
Sundsvalls museum och 
Sundsvalls stadsbibliotek

Vidöppet-fika

Stair Culinar, entréplan 
11.00-16.00
Sju sorters kakor
Med kaffe/the: 100 kr



DigidelCenter, Briggen, plan 1
11.00–16.00
Glädjeskrik och robotteknik
Kom och åk berg- och dalbana bakom VR-glas-
ögonen. Eller kör en robot genom vår boklabyrint!

Lars Ahlins torg, entréplan
11.00–16.00
Vill du veta mer om ditt hus?
Ta med fotografier och träffa vår byggnads-
antikvarie Johanna Ulfsdotter. 

Var med och bidra till en mer hållbar framtid!
Låt glädjen och festen bli långvarig genom att göra 
medvetna val. Konsument Sundsvall informerar.

Ta del av Sundsvalls kulturpolitiska strategi
Vad händer nu? Och vad tänker du?

Sylphide, Kuttern, plan 2
11.00–16.00 
DNA i släktforskning - och sen då? 
Annika Lindqvist, från föreningen DIS, ger tips om
hur du tolkar dina resultat av DNA-testet.
 

VIDÖPPET • Kulturmagasinet
Lördag 10 november 2018  

Programsalen, entréplan
12.00–13.00 
Lust och lek i stormaktstid 
Hur roade sig människor i Sverige under 1600-talet? 
Vad tyckte folk ur de bredare folklagren var roligt 
och hade man ens tid att förlusta sig? 
Föreläsning med Annika Sandén, docent i historia 
vid Stockholms universitet.

14.00–15.00
En mazarin och en Champis med  två sugrör,  tack!
Hur länge har vi fikat i Sverige? Var och när dyker 
caféer, kaffe, småkakor, läsk och gräddiga bakverk 
upp i historien? Ulrika Stenbäck, Sundsvalls museum 
berättar om fikats historia och Sundsvalls cafékultur.

Fri entré till föreläsningarna, men platsbiljett krävs. 
Boka din biljett via entresundsvall.se eller i Kultur-
magasinets reception. Biljetterna släpps 1 november. 

Stadsbiblioteket, entréplan
11.00–16.00 
Från Runan till Privé 
Fotoutställning om fest och nöjen i Sundsvall på 
den ”gamla goda tiden”.

Medelpadsarkiv, Kuttern, plan 2
11.00–16.00
Välkommen, tack och grattis!
En utställning om konsten att gratulera med hjälp 
av kort och telegram. 

Arkivrundan
Tips och råd om arkiv och gamla dokument och 
hur du hittar arkiv i register och databaser. 

Sök dina rötter! 
Intresserad av släktforskning? Midälva Genealo-
giska förening berättar hur du gör.

Museet 
11.00–16.00 
Bli en detektiv!
Spana efter föremål i utställningen I industrialis-
mens spår. Hämta frågorna i receptionen. 
Alla deltagare får diplom. 

13.00–13.45  
Har du sett den förut? 
Konstvandring i Kulturmagasinet med Pia Hoxell, 
Sundsvalls museum. Samling: Lars Ahlins torg.

13.00–13.45 
Fest och glädje
Visning i utställningen I industrialismens spår.
Med Petter Österlund, Sundsvalls museum. 
Skonerten, plan 3

13.30–15.00 
Ögonblicken 
Konstworkshop med konstpedagog Wejdan Derky, 
Sundsvalls museum. Från 16 år. 
Entréplan

Unga magasinet, entréplan
13.30–15.00
Välkommen att kolla in den hetaste mötesplatsen 
för unga vuxna i Sundsvall.

Barn- och ungdomsbiblioteket
13.00–15.00
Kreativa klubben
Kom och rita, måla och pyssla med oss! För alla 
barn som är 3-9 år. Med flerspråkig personal.
14.00–15.00
Schackskola för barn och ungdom
Lär dig grunderna i schack och kanske ett och
annat extra listigt drag. Med Fagervik SK, Sundsvalls 
Schacksällskap och Medelpads Schackförbund

Ankaret, Kuttern, plan 1 
12.00–14.30. Matiné, start varje halvtimme
Rörliga bilder från gamla Sundsvall

Riksdagshörnan, Briggen plan 1
13.00–13.30
Sundsvallshistoria på webben
Visning av webbsidan Sundsvallsminnen. 
Med Johan Brännström, Sundsvalls museum.

Fotoarkivet, Barkassen, plan 3  
11.00–16.00 Drop-in
Fester, hippor och kafferep
En bildkavalkad från Fotoarkivet.

Nordstiernan, Kuttern, plan 2
11.00–16.00
Historiska kvinnor i Njurunda 
Presentation av Njurunda Kvinnokarta. 
Med Njurunda hembygdsförening.


