Nyhetsbrev #1 2017 Vadsbo museum

Med hjälp av vårt nyhetsbrev berättar vi lite om vad Vi har även en mindre utställning på bottensom är på gång under våren och sommaren.
våningen i Stallet som görs i samarbete med
Göteborgs universitet och ledarskapsVi har haft en intensiv period med ett stort fokus på utbildningen i slöjd och kulturhantverk. Titeln är
möblerna i samlingen under våren och vi kommer
”200 år av kärlek” där man får en bild av hur
att fortsätta detta arbete ett tag framöver. Nu börjar kärleken visats genom Mariestadstidningen från
man ana hur magasinet i Västra flygeln kommer att tidigt 1800-tal fram till nu.
se ut när var sak har sin plats. Även Östra flygeln
kommer att bli magasin för främst mindre föremål
Hoppas vi ses på museet denna sommaren!
och textilsamlingen. Vår förhoppning är att vi ska
Linda Svensson
kunna genomföra Rallyvisningar i Västra flygeln
Museichef
under Kultur och Skördemarknaden.
Något som är mindre roligt i detta arbete är de föremål som har visat sig ha mögelpåväxt som kommer
kräva en särskild insats.Förhoppningsvis påbörjas
saneringen under sommaren för att skapa bättre
förutsättningar för materialet. Håll utkik på vår Facebooksida där ni kan följa arbetet.
Sommarens stora utställning i Stallet har titeln
”Hemåt” där Skaraborgska serietecknare ställer ut.
Troligen kommer du känna igen flera av seriefigurerna och även hitta nya favoriter! Det kommer även
att bli möjlighet att prova på att teckna serier för de
som önskar vid flera tillfällen under sommaren.

Nytt från butiken!
Ett år har nu gått sedan vi flyttade ner och byggde
en helt ny butik i Stallet. Det har varit ett positivt år
med helt ny känsla av närhet till besökarna.
Här finns ett fint utbud av närproducerat hantverk,
så som keramik från Hova och Töreboda,
luffarslöjd från Karlsborg, handbundna borstar
från Värmland, ett stort utbud av böcker, även
barnböcker, från och om trakten. Detta
kompletterar vi med fina reproducerade Unicaboxar i olika storlekar och andra retroinspirerade
produkter till både stora och små.
Ni får heller inte missa Kira och Luppe, två vänner
som ger sig ut på ett äventyr för att rädda djur och
sagoväsen från Skaraborg, som den elake Cirkusdirektören vill fånga. Fyra böcker finns redan att
köpa i museibutiken och Mariestads egen bok,
där Koffa och Den Vita Frun är i fara, släpps den 9
augusti.
Välkomna in i butiken hälsar Sofia!
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Konservatorn har ordet
Under våren och sommaren kommer jag att vikariera för vår konservator Therese Håkansson,
mitt namn är Susanne Bogvi Dahlström och är
möbelkonservator. Därför har vi under min tid
på museet fokuserat på just möbler i samlingen
och uppbyggnad av möbelmagasinet. Arbetet
med inventeringen fortgår men med fokus på
möbler.
Vi har kommit till det stadiet då föremålen
börjar finna sina platser i hyllorna och vart rum
i den västra flygeln har sin typ av möbel. Vi kan
nu se och visa våra möbler på ett tydligt och
överskådligt vis och i samband med detta
kunnat inventera dem.
Ett logistiskt arbete som inneburit att vi flyttat
ut stort sett alla föremål från bottenplanet i
Västra flygeln och samlat allt i Östra flygeln och
på övervåningen i Stallet, där det under vintern
inte varit någon utställning till förmån att kunna
förvara våra föremål temporärt.
Vi har under maj månad flytta tillbaka alla möbler från stallet för att förbereda inför sommarens
utställningar. Rummen är då förberedda för att
flytta in möblerna på just sin specifika plats.
Målet med vår inventering och uppbyggnad av
magasin, är att vi ska kunna husera alla våra
föremål på ett säkert och överskådligt vis så att
de kan finnas kvar för många nästkommande generationer för att se och lära av. Också att förstå
hur våra tidigare generationer har levt och vilka
behov som funnits.

Sommarprogram 2017

6 juni Nationaldagsfirande på gården
Invigning av sommarutställningarna,
Stallet
”Hemåt” Skaraborgska serietecknare 		
och ”200 år av kärlek”
1 juli

Old Ox kammarmusikfestival
Residenset
Museet har extraöppet till kl. 17.00

12/7

Häst-onsdag på museet kl. 13-16
Rita enhörningar, filmvisning, sagostund

26/7

Serietecknarverkstad på museet
med Nicolas Krizan

9/8

Familjedag på museet
kl. 11-16 Vänerbussen -djur o natur i
och runt Vänern
kl. 13-16 Boksläpp ”Kira och Luppes
bestiarium” tecknarverkstad och
vampyrjakt
kl. 16-18 Musikunderhållning med
Per-Anders Skagerstam
Musiklek och allsång
Öppettider:
6/6 - 22/6 tisdag, onsdag, torsdag kl 11.00 - 16.00
27/6 - 20/8 öppet alla dagar kl. 11.00 - 16.00
Vadsbo museum, Marieholmsbron 3
542 30 Mariestad, telefon 0501- 755830
museum@mariestad.se
Vadsbo museum Mariestad finns på
Med reservation för ändringar
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