
Program Y-salong

6 FEBRUARI – 10 APRIL 2016



Personliga konstnärliga visningar i Y-salong 16

Fyra konstnärer visar och reflekterar om det egna verket och 
några egna favoriter som visas på Y-salongen. 
27/2 kl. 13.00 Samuel Andersson, bildkonstnär, Umeå   
 och Sundsvall. 
5/3 kl. 13.00         Maria Lagerborg bildkonstnär och 
 animatör, Örnsköldsvik och Sundsvall. 
12/3 kl. 13.00 Camilla Liljestrand och Emma Snöbjörn,    
 filmare, Sundsvall.

Nymus-konsert med UmeDuo

5/3 kl. 14.00 Systrarna Erika och Karolina Öhman framför 
 nutida konstmusik på slagverk och cello.  
 Mitt i utställningen Y-salong 16 med samtids  
 konst. 
 Samarr: Föreningen Nymus

Arne Jones på Murberget

19/3 kl. 14.00  Föredrag av Mårten Castenfors, chef för Lilje-  
 valchs konsthall, om Arne Jones – den obotlige   
 romantikern.    
19/3 kl. 15.00  Film-experiment av Arne Jones, 
 animationer av skulpturer i offentlig    
 miljö, Maria Sundström konstkonsulent   
 introducerar. 
19/3 kl. 15.30  En inblick i Arne Jones samling med 
 Katarzyna Forsberg, antikvarie och 
 Maria Sundström konstkonsulent.

Performance i Y-salong 16

Performancen Varva ner med konstnärerna Anne Hagström och 
Gudrun Sondell. Visas i utställningen Y-salongen. 
16/2 kl. 14.00, 8/3 kl.12.30, 10/4 kl. 14.00.

Familjevisningar  
En lekfull visning för barn och vuxna där vi närgånget undersöker 
några av konstverken i utställningen .

20/2 kl. 12.00 En lekfull visning med konstpedagog Loui se 
 Persson. 
5/3 kl. 12.00  En lekfull visning med museipedagogerna   
 Sara Öhman, Maria Nordlund och 
 konstpedagogen Louise Persson. 
19/3 kl. 12.00  En lekfull visning med konstpedagogen    
 Maria Sundström.
 
Film The Wait Maher Abdulaziz & Wait-workshop  
Måndag den 21 mars 
kl. 18.00  Filmvisning med introduktion av 
 Maher Abdulaziz, filmare och fotograf. 
kl. 19.00–20.30  Workshop. Föranmälan till Maria 
 Sundström: maria.sundstrom2@lvn.se  
Tisdag den 22 mars  
kl. 10.00  Filmvisning med introduktion av 
 Maher Abdulaziz, filmare och fotograf. 
kl. 12.00 –16.00  Öppen workshop, till vilken museet 
 särskilt välkomnar nyanlända i     
 Västernorrland.   
Maher Abdulaziz – Kommer från Syrien och är bosatt i Harads, 
Norrbotten. Maher är fotograf, filmare och filmredigerare och har 
tidigare arbetat på Tv-kanalen Al Jazeera i Damaskus.   
Samtliga workshops leds av Maher Abdulaziz och landstingets 
konstkonsulent tillsammans med museets fotograf.
 
För personer med demensdiagnos

Tisdag 1 mars kl. 09.30. Maria Sundström, utställningsproducent, 
och Sara Öhman, kulturarvspedagog, visar och berättar om 
konstverken i utställningen.

Visning för personer med demensdiagnos och anhöriga eller 
följeslagare. Lugn miljö, endast denna grupp. 
Föranmälan 0611-886 74.



Sportlovet och Påsklovet upplev Y-salong 16 

Se, skapa, leta, samtala och experimentera.
Vecka 10 och 13: Mån–fre kl. 12.00–15.00.
Öppen konstverkstad för skollovlediga barn och vuxna. 
Ev. fritidsgrupper måste förboka på tfn 0611-886 00.
 
För förskola och skola upplev Y-salong 16

Se, skapa, leta, samtala och experimentera. 

Y-salong 16 är en jurybedömd konstutställning med konstutövare 
som bor eller har anknytning till Västernorrlands län. 
Årets salong har stor spännvidd både vad gäller konstnärliga 
uttrycksformer och innehåll. Efter en rundvandring i utställning-
en får eleverna arbeta praktiskt. Vi provar att arbeta med utvalda 
tekniker med inspiration från verk i utställningen. Programmet är 
kostnadsfritt  

Vecka 9 för förskola från 4 år och 6-årsverksamhet, max 10 elever 
per grupp.
Vecka 11 och 12 för grundskola år 1-9, max 25 elever per grupp.

Går att boka mån–fre 9.00–10.20, 10.30–11.50, 13.00–14.20 
Boka på 0611-88 600 eller e-post: receptionen@murberget.se 
Vid frågor: Sara Öhman 0611-886 74 .

Visningar under ordinarie öppethållande: 700 kr för en grupp 
med max 25 personer. Utanför ordinarie öppettid tillkommer en 
avgift om 500 kr per påbörjad timme. Information och bokning: 
0611-886 00, receptionen@murberget.se
  
Presentation och improvisation söndag 29/5 kl. 15.00

Under tre dagar har workshopen Improvisation – rörelse och 
språk med fokus på soloformer pågått på Murberget Länsmuseet 
Västernorrland. Kursen avslutas med visning av deltagare och en 
introduktion av Lisa Larsdotter Petersson, performance- och bild-
konstnär. 

Fri entré   www.murberget.se  
Härnösand. Öppet alla dagar 11–16
Butik & kafé, tfn 0611- 886 00 


