
Vidöppet 

Lördag 11 november 2017 
11.00–16.00 

Lokalhistoria, släktforskning, 
föredrag, utställningar, gamla 

bilder, mingel, frivoliteter. 

på Arkivens dag

Bildkälla: Norrlandsbild, Sundsvalls museum

www.sundsvall.se/vidoppet
Info: 060–19 18 00

Välkommen 
till Kulturmagasinet!



Digidelcenter
11.00-15.00 Ta en rymdpromenad i vårt  
solsystem, stå öga mot öga med ormen Kaa i 
Djungelboken, måla i 3D eller flanera längs Roms 
gator. Dra på dig glasögonen och upplev Virtual 
Reality med oss! 
12.00 och 14.00 Fake News och Facebook- 
tävlingar utan skam i kroppen.  Vem ska man 
tro på? Hur ser vi skillnad på information, rykten, 
kampanjer och reklam? Andreas Ignell, Sundsvalls 
stadsbibliotek, berättar varför det är så viktigt att 
vi gör det.

Nordstiernan 
11.00–16.00 Ny lokalhistorisk bok!
Högsjö - Om en by, släkter, folk och grannar.
Hur boken kom till, bilder och mingel.

Sylphide 
11.00–16.00 Vilka är Föreningsarkivet och vad är 
vi bra för? Information, tips och råd.

Fotoarkivet
11.00–16.00 Bildspel: Norra kajen och Heffners. 
Från industriområde till boende med havsutsikt.

Lars Ahlins torg
11.00–16.00 Fritids- och kulturinformation.
Bok- och informationsbord.
11.00-16.00 Se om ditt hus! Frågor kring bygg-
nadstradition och val av material. Ta med foton och 
äldre bilder på ditt hus. Med Johanna Ulfsdotter, 
Sundsvalls museum.

Medelpadsarkiv
11.00–16.00  
Utställning: Tre liv - Berättelser ur arkiven.
Sök dina rötter! Släktforskning med Midälva 
Genealogiska Förening.
Vad vill du veta om arkiv?
- Konsten att söka arkiv
- Att skriva lokalhistoria med hjälp av arkiv
- Råd om hur du tar hand om gamla dokument.

Biblioteket: gatuplanet 
Barn- och ungdomsbiblioteket
Medelpadsarkiv
11.00 – 16.00 Försäljning av utgallrade böcker 
och tidskrifter

Stair Culinar 
11.00–16.00 Erbjudande: Kaffe/Te och 
bärkaka 60:-

PROGRAM Programsalen
11.30 Föredrag av Cecilia Dahlbäck: Att läsa 
tystnader – upptäckter i det förflutna.
13.30 Föredrag av Miriam Parkman: Tabu i 
kropp, klädsel och kultur. Från korsetter och 
Zornkullor till pre-code Hollywood, högstadie-
skam och free the nipple-rörselsen. 
Fri entré till föredragen. 

Riksdagshörnan
12.00–15.00 Frivoliteter.
Medelpads Hemslöjd visar frivoliteter, ett gam-
malt handarbete. Du slår små knutar med hjälp 
av en skyttel och bildar ett spetsmönster som 
kan varieras i det oändliga och bli till dukar, 
bokmärken och smycken.

Ankaret  
12.00–15.00 Rörliga bilder från gamla  
Sundsvall. Matiné, drop-in.

Museet
13.00 Visning av 100% kamp - Sveriges historia. 
Med Anna Molin och Tina Johansson, Sundsvalls 
museum. Teckentolkad.
15.00 Visning av utställningen Mormor, mor 
och jag sydde. Med Pia Hoxell, Sundsvalls 
museum

Barn- och ungdomsbiblioteket
13.00–15.00 Kreativa klubben. Kom och rita, 
måla och pyssla med oss! För alla barn som är 
3-9 år. Med flerspråkig personal.
14.00–15.00 Schackskola för barn och ungdom. 
Arr: Fagervik SK, Medelpads Schackförbund.

Unga magasinet
13.30–15.00 Du och jag i tid och rum.
Konstworkshop ledd av Wejdan Derky,  
Sundsvalls museum. För ungdomar från 16 år.

Hela Kulturmagasinet
OCKUPERA Konstperformance. Deltagare i en 
workshop för performance kommer att framföra 
ett eller flera verk i huset. Tidpunkt för fram-
förandet bestäms någon dag innan, kontakta 
receptionen för mer information.
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