Høst og førjul på Fauske Bygdetun
Eventyrlige daga: Spøkelseskveld for ungdom

Torsdag 3. oktober kl. 19.00 - ca. 20.30. Leivsethuset.
Spøkelseshistorier og lokale sagn. Salg av kaker. snacks og brus.
Passer for ungdom fra ca. 12 år og oppover.
Billett kr. 100,- Forhåndssalg av billetter på: www.ebillett.no

Eventyrlige daga: Barnas eventyrdag

Lørdag 5. oktober kl. 11.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00. Oppmøte v/Rødbrakka.
Vill eventyrvandring og mange spennende aktiviteter for barn.
Eventyrkafé med mye godt for store og små.
Billett: Barn og voksne: kr 150,- Forhåndssalg av billetter: www.ebillett.no

Siste åpning: Bevarte øyeblikk - Fotografen Lyder Kvantoland

Onsdag 16. oktober kl. 11.30 - 12.30. Rødbrakka.
Opplev vakre og nære motiver fra den lokale fotografen Lyder Kvantoland.
Fotoutstilling, bildespill om fotografens liv og radiokåseriet: “På kjerkeferd”
Billett kr. 70,- Kaffe/te og noe søtt er inkludert i billetten.

Strikkekveld med foredrag

Torsdag 7. november kl. 19.00 - ca. 21.00. Rødbrakka. 18-års aldersgrense.
Velkommen til en koselig strikkekveld! Iløpet av kvelden skal Aasta Karlsen
fra Arkiv i Nordland holde foredraget “Strikking i Nordland”.
Salg av drikke og snacks. Billett kr. 100,- Forhåndssalg på www.ebillett.no

Foredrag: Fauske under 2. verdenskrig

Onsdag 13. november kl. 11.30. Rødbrakka.
Foredragsholder Kjell Bakken har skrevet bokserien i tre bind “Fauske
under 2. verdenskrig”. Foredraget gir nye vinklinger til den lokale
okkupasjonshistorien. Billett kr. 70,- Kaffe/te og noe søtt inkludert.

Gammeldags jul i Leivsethuset

Lørdag 30. november kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30. Leivsethuset.
Emilie, som er selveste husfruen i Leivsethuset, trenger hjelp til å lage
julepynt og å pynte juletreet. Ute på tunet venter fjøsnissen på grøt.
Billett barn og voksne: kr. 100,- Forhåndssalg av billetter på www.ebillett.no

Lys i mørketida - Julelunsjkonsert i Leivsethuset

Onsdag 12. desember kl. 11.30. Leivsethuset.
Vi inviterer til en stemningsfull julekonsert med Nordlandsmuseets egne
musikere Eirin Edvardsen og Maria Piel.
Billett kr. 100,- Salg av kaffe/te og krydderkake.

Velkommen!

www.nordlandsmuseet.no

