
Sommerprogram Fauske bygdetun

Åpent museum sommeren 2018
19. juni - 11. august
Tirsdag - lørdag 11.00 - 15.00
Ordinær billett: Voksne kr. 70,- Barn kr. 10,-
Grupper over 10 pers. kr. 50,-

Omvisning på bygdetunet
Ordinær billett
Gjennom sommeren vil det være mulig å 
få omvisning på tunet, i Knurvikhuset og i 
Bestemorstua. Her kan du se og lære om livet 
til den nordnorske fiskerbondefamilien. Her er 
også en stor tekstilsamling og en utstilling om 
den lokale helbrederen Johannes Brateng.

“Dysthe Design. Vær så god, sitt!”
Utstilling fra Nasjonalmuseet i Rødbrakka
Ordinær billett
Vi inviterer til å prøvesitte og studere designeren Sven Ivar Dysthes mest 
berømte stoler 1001, Laminette, Popcorn og Planet. Antagelig har du 
minst en gang i livet sittet i en av disse stolene, for de har vært i bruk i 
utallige rådhus, forsamlingshus og skoler.

Fortellerstund og Syng FOR livet - sammen med oss
20. juni. kl. 11.00
Gratis
Fortellerstund kl. 11. Syng for livet ca. kl. 12.
Velkommen til en spennende fortellerstund for barn med Eirin Edvardsen. 
Etterpå kan du bli med og synge sammen med en sanggruppe voksne fra 
kulturskolen. Her kan unge møte gamle til en felles hyggelig sangstund.

St. Hans feiring på bygdetunet
23. juni kl. 16.00 - 19.00
Bålet tennes kl. 17.00
Gratis
I samarbeid med Fauske Skolekorps arrangerer vi tradisjonell St. Hans 
feiring på bygdetunet. Her vil vi ha bål og tente griller. 
Salg av brus, pølser, rømmegrøt, kaffe og kaker. 

Ho Anna i Bestemorstua
Ordinær billett NB! Begrenset antall
Kl. 11.00 - 13.00 følgende datoer: 
4., 5., 18., 25. og 26. juli. 1., 2., 8. og 9. august
Kom og besøk Anna i Bestemorstua. Hun har oppgaver som skal gjøres 
og historier å fortelle. På loftet kan du leke med gammeldagse leker på 
barnerommet. Kl. 12.00 Fortellerstund sammen med Anna.

www.nordlandsmuseet.no
Følg oss på facebook:
www.facebook.com/nordlandsmuseet


