Nyhetsbrev
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Lika älskad som hatad är hösten som med vackra färger
lägger sitt täcke över sommarens semesterdagar.
Eller som Tove Jansson skriver i Sent i November

En del av Region Sörmland

Nytt i
restaurangen!

"Hemulen vaknade långsamt och kände igen sig själv
och önskade att han hade varit nån som han inte
kände". Dags att vakna och återgå till rutinerna.
Hösten är också vardagens kick off med mycket
nytt på Sörmlands museum. Här kan du läsa några smakprov.
Varmt välkomna!

Familjesöndagar
Tova jonglerbollar, gör självporträtt i
verklig storlek eller skapa street art.
Några av de aktiviteter du kan prova
när du besöker Sörmlands museums
familjesöndagar.

När du äter dagens lunch på
Sörmlands museum får du all
tid välja mellan tre rätter gjorda
på närodlade och ekologiska rå
varor, ibland så närodlade som
från vår egen odling i museipar
ken. Det ingår också en sallads
buffé med allt från traditionella
inläggningar till mer moderna
röror. Du får också nybakat sur
degsbröd och kaffe.
Menyn bestäms från dag till
dag beroende på vilka råvaror
som finns att tillgå. Dagens meny
hittar du på www.sormlands
museum.se/veckansmeny

Varje söndag kl 13-15. För barn och deras
vuxna. Fri entré.

Crafterwork
Träffas och skapa tillsammans. Var
annan onsdag kl 17 öppnar vi verkstä
derna för vuxna besökare. Temat va
rierar från street art, smycken, korgar
till återbruk eller julslöjd. Ta med vän
nerna till en annorlunda afterwork!
Varannan onsdag (ojämna veckor) klockan
17 - 20. Fri entré.

Ett dockhem
Teater på Sörmlands museum
ons 25 och tor 26 september.
Ett drama om äktenskapet och fram
förallt om kvinnans roll. Ett dock
hem slutar med att Nora lämnar
hemmet för att kunna bli en männ
iska, och inte bara den docka hon ti
digare varit i sitt äktenskap. Pjäsen
var mycket frispråkig om könsroller
och samhällets konventioner vilket
väckte debatt.
Extravisningar i Berättande
magasin i samband med att Ett
dockhem spelas: Kvinnohistoria
i museets samlingar. Möt Cecilia,
Hulda och Hanna Palme. Kl 16.
www. sormlandsmuseum. se

Köp biljetter till teaterföreställningen på
www.sormlandsmuseum.se/butiken
Visningen är gratis men begränsat antal
platser. Biljetter i museets reception.
Psst! Förboka en teatertallrik med dryck
och gods aker från museets restaurang

Johanna Kronelind har jobbat i
köket sedan dag 1 och är en fena
på både mat och sociala medier.
Hon är hjärnan bakom restau
rangens nya instagramkonto!
– Det blir kul, här får ni se både
god mat och följa med in i köket,
berättar Johanna. Följ oss!
@sormlandsmuseumsrestaurang
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UTSTÄLLNINGAR PÅ GÅNG:

Konsten att ta till vara
Om återbruk och hållbarhet. Vernissage 19 oktober
Förr var det en självklarhet att
ta tillvara. Lappa, laga och återanvända. Idag finns varor och
produkter i överflöd.

Två föremål som du kan se i
Konsten att ta tillvara: Chipsklänning
av Johanna Thörnqvist och Petflasklampa
av Veronika Richterová.

Hur mår du?

Med lägre priser och ökad tillgäng
lighet har det aldrig varit enklare
att konsumera. Slit och släng är var
dag. Konsumtionsskammen ett fak
tum. Den här utställningen vill utma
na men framförallt inspirera till zero
waste. Minska avfallet och hitta gnis
tan i att ta tillvara.
I samband med utställningen ar
rangeras ett program med aktiviteter,
kurser och föreläsningar. Du får t ex
möjligheten att lära dig skapa snören
av använda kaffefilter, skapa av för
brukad plåt eller vika julklappar av
papper tillsammans med Bea Szenfeld.
www.sormlandsmuseum.se/tatillvara

N Y KO N S T U T S TÄ L L N I N G

Om hur det är att leva med psykisk ohälsa idag
Den 7 december kommer en ny
utställning om psykisk ohälsa
att öppna på Sörmlands mu
seum. I utställningen lyfter vi
fram personliga berättelser om
hur det är att leva med psykisk
ohälsa idag.
Genom fotografier, föremål
och journaler får vi också veta
hur det kunde vara att bli in
tagen på något av länets hospi
tal eller sinnessjukhus under
tidigt 1900-tal. Ihop med ut
ställningen kommer det erbju
das ett skolprogram men också
några öppna programaktivite
ter på temat.
Utställningen är en del av
vårt stora insamlingsprojekt En
perfekt människa?

www. sormlandsmuseum. se

Djup tid
Utställningen drar paralleller
mellan djupet och ytan, mellan
det som hänt inuti jorden under
hundratals miljoner år, med vår
upplevelse just nu på dess ytters
ta skikt.
Invigning 4 oktober kl 12-14.

Bilden är från St. Annas hospital, ett mentalsjukhus i Nyköping, 1920-tal. Fler bilder på
www.sormlandsmuseum.se/sanktanna

Samma dag arrangerar Sörm
lands museum tillsammans med
Statens konstråd en heldagskon
ferens om offentlig konst, delta
gande och delaktighet.
www.sormlandsmuseum.se/djuptid
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Det här är Utställningstorget!
Utställningstorget hittar du
längst bort på plan 2 i Sörmlands
museums 13000 kvm stora hus.
Här kan konstnärer, slöjdare, fören
ingar, skolklasser och andra ansöka
om att få ställa ut/göra utställning
ar tillsammans med oss. Det är en
öppen yta där vi kan hjälpa till med
hängning, marknadsföring, ljussätt
ning, teknik samt i viss mån utlån av
montrar, skärmar osv.
Mer om hur du ansöker hittar du inom
kort på www.sormlandsmuseum.se/utstallningstorget

MELLAN ABSTRAKT
O C H KO N K R E T

En av bilderna från Rikard Lavings projekt ”Mental".

På tur på utställningstorget är Nykö
pingsfotografen Rikard Laving. Från
den 12 oktober kan du se ett urval
från hans olika projekt” Abstract Di
alogue” och ”Mental”. Det blir en
kontrast mellan det abstrakta och det

konkreta och ett utforskande i kopp
lingen mellan det skulpturala och bil
dens platta natur.
Rikard har en bakgrund som doku
mentärfotograf och har gett ut ett an
tal fotoböcker. Han har tidigare ställt

HELDAGSKONFEREN S

Om offentlig samtidskonst
Den 4 oktober erbjuds en inspireran
de heldagskonferens för dig som är
aktiv eller engagerad i offentlig sam
tidskonst. Arrangörer är Sörmlands

ut i såväl Paris och Prag som Stock
holm och Landskrona fotofestival.
Med hjälp av ett treårigt konstnärss
tipendium från Svenska författarfonden
arbetar han nu på sitt nästa projekt.
www.rikardlaving.com

DANS MED ALLA SINNEN

museum och Statens konstråd. Anmäl
dig till en dag med inspirationsföreläs
ningar och interaktiva workshops.
www.sormlandsmuseum.se/
konstkonferens

Verkningar
Välkommen till en dansföreställ
ning som utgår från våra sinnen.
Vad händer om vi dansar med
alla sinnen? Om vi dansar med
smaken och känner med synen?
Scenkonst Sörmlands produk
tion vandrar runt och gör sitt
stopp på Sörmlands museum 6-8
december.
Köp biljetter på:
www.sormlandsmuseum.se/butiken

www. sormlandsmuseum. se
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Några ljuspunkter
i höstmörkret
Öppet i Kungstornet – varje söndag kl 10-16.
Familjesöndag – varje söndag kl 13-15.
Visningar i Berättande magasin – varje dag
kl 11 och 14.
25 sep + 9 okt + 23 okt Crafterwork.
25 sep + 26 sep Teaterföreställning Ett Dockhem.
Extra visning i berättande magasin: Kvinnohistoria
i museets samlingar. Fri entré. kl 16.
4 okt Konferens om offentlig konst.
4 okt Vernissage: Djup tid. En konstutställning om
geologi, kultur och mänsklig historia. Kl 12-14.
5 okt Utställningen Med rötter i graffiti öppnar
på Koordinaten i Oxelösund.

12 okt Vernissage Fotograf Rikard Laving.
19 okt Vernissage: Konsten att ta tillvara. Invigningsceremoni
med Anna Bergström och föreläsning med Katarina Brieditis
& Katarina Evans. Start kl 12.
26–27 okt Dräktseminarium. Heldag för dig som vill fördjupa
dig i dräkthistoria. Föranmälan.
29 okt Rollspel: Handbok för superhjältar! För barn från 9 år.
Kl 13-16.
29 okt – 3 nov Höstlovsaktiviteter Vi gör vi handdockor,
skapar scenografi och pyntar en teater. Kl 11-14. Drop in.
28 okt – 1 nov Höstlovsöppet i Kungstornet kl 11-14.
Familjevisning ”Guldmakarens hemlighet” kl 13. Drop in.
Familjevisning "Fångarna på slottet" kl 10.30 och 14.
Föranmälan till sofia.kummel@regionsormland.se
7 dec Vernissage: Hur mår du? Om psykisk ohälsa
genom tiderna.
6-8 dec Dansföreställning Verkningar, Scenkonst Sörmland.

Höstlovskul

Slöjdträffar för unga!

Under höstlovet v 44 har vi öp
pen skaparverkstad tisdag - sön
dag kl 11-14. Här kan du göra
din egen teater, pynta med sceno
grafi och göra egna handdockor.

I ett projekt vi kallar Mer
slöjd erbjuder vi slöjdträffar
för unga på flera platser i lä
net. Efter skoltid på fritidsgår
dar erbjuder vi gratis träffar
med handledning i olika tek
niker och material. De ung
domar som visar intresse har
också chansen att senare bli en
del av en utställning på Sörm
lands museum.

29 okt-3 nov kl 11-14.
Fri entré.

Även höst
lovsöppet i
Kungstornet
med famil
jevisningar.
28 okt-3 nov
kl 11-14.
Fri entré.

Är du intresserad? Kontakta hemslöjdskonsulent Anny Liivamäe
anny.liivamae@regionsormland.se eller läs mer på www.sormlandsmuseum.se

Sörmlands museums
nyhetsbrev kommer
ut 2-4 gånger per år.

Höstkurser
Ännu finns chansen att gå en kurs
i höst! Unna dig att testa något
nytt, träffa nya människor eller
kanske förkovra dig i ditt största
intresse.
Den 26-27 oktober kan du till ex
empel lära dig mer om att lappa och
laga kläder tillsammans med Kerstin
Neumüller, skräddare, författare och
inspiratör. Senast hörde vi henne i ra
dioprogrammet Stil I P1.
I en kurs för enbart kvinnor täljer
vi med kniv och yxa. Kursen äger rum
16-17 november och riktar sig till både
vana och ovana. Mette Handler, slöj
dare och pedagog håller i kursen.
www. sormlandsmuseum. se

Ansvarig utgivare: Karin Lindvall
Redaktör: Karin Andersson,
072-142 34 76,
karin.s.andersson@regionsormland.se
Tel 0155-24 57 00, info.museet@dll.se
Besöksadress: Tolagsgatan 8,
Nyköping

Kurser under hösten

12-13 okt: Folklig mönsterskärning.
25-27 okt Skärsvarvning.
26-27 okt Lappa och laga.
9 nov Ljusbärare av återbrukad plåt.
16-17 nov Kvinnor täljer med kniv
och yxa.

Postadress: Box 314, 611 31, Nyköping.
Sörmlands museum är en del av
Kultur & utbildning inom
Region Sörmland.
Vill du ha - eller inte ha - nyhetsbrevet?
info.museet@regionsormland.se

www.sormlandsmuseum.se/kurser
4

