UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER
FÖR HELA FAMILJEN VID
VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN
MIN PLATS I BIOSFÄREN
SOMMAREN 2021
Med reservation för eventuella ändringar

MARIEHOLM, MARIESTAD
1 – 30 JULI
Tipspromenaden Min plats i Biosfären
Välkomna att gå en digital tipspromenad,
tillhörande Min plats i biosfärens
utomhusutställning. Allt som behövs är en
mobiltelefon. En informationsskylt finns på plats
vid utställningen för hjälp att starta. Det finns
chans till vinst som kommer delges i augusti.
Melodifestivalen genom tiderna
Inne på Vadsbo museum är ni välkomna till
utställningen Melodifestivalen genom tiderna.
Se och lyssna på bidrag ända från starten 1958.
Utställningen som producerats av
Vänermuseet, Bert Karlsson, Thomas G:son,
SVT och Skaraborgs kommunalförbund
innehåller en blandning av guldskivor, pokaler,
affischer, artister och musik.
Datum och tider: På grund av rådande
pandemirestriktioner vänligen gå in på Vadsbo
museums webbsida för läsa om aktuella
öppettider.

VILLA GIACOMINA-PARKEN, LIDKÖPING
30 JULI-31 AUGUSTI
Fika, bad och minigolf
I närheten av den fina parken där utställningen
finns har ni också en fin badstrand med utsikt
mot Kinnekulle. I närheten kan du också fika
och spela minigolf. Utöver detta finns det också
en fotbolls- & beach-volleyplan och "Lilla
Boden" – en U-landsbod med bland annat
lotteri.
Caféets öppettider hittar du här:
www.skogshyddan.org

STORA STENBROTTET, KINNEKULLE
31 AUGUSTI- 1 OKTOBER
Tipspromenaden Min plats i Biosfären
Välkomna att gå en digital tipspromenad, tillhörande Min plats i biosfärens
utomhusutställning. Allt som behövs är en mobiltelefon. En informationsskylt finns på plats
vid utställningen för hjälp att starta. Det finns chans till vinst som kommer delges i oktober.
Minne av ett hav - Africa Coll Intervention i landskapet (Land art)
11 september – 26 september
Verket är en intervention i landskapet som inte
kommer att lämna några spår och som kommer
att försvinna och smälta samman eftersom det
är gjort med material från omgivningen. Det är
en form och en projektion som för oss
närmare en avlägsen tystnad för att återskapa
denna plats som vår egen.
Lördag 11 september, invigning från
kl.18,
ljusprojektion från kl.19.
Lördag 25 september,
ljusprojektion från kl.18.

”E FTERSOM PLATSERNA INTE ALLTID ÄR DESAMMA .
E FTERSOM ALLT FÖRÄNDRAS OCH FÖRVANDLAS .
E FTERSOM LÄMNINGARNA GER OSS TILLBAKA EN
PLATS SOM VI INTE HAR NÅGOT MINNE AV . J AG
BEFINNER MIG FRAMFÖR DET SOM FÖR MILJONTALS ÅR
SEDAN VAR ETT HAV . L ANDSKAPET SER JAG SOM
EVIGT OCH TROR DET KOMMER ATT FORTSÄTTA FÖR
ALLTID , DET ÄR LÄNKEN SOM FÖRENAR OSS MED EN
VÄRLD SOM INTE LÄNGRE EXISTERAR . J AG VILL SAMLA
TID OCH RUM .”

Välkomna!
För mer info om Min plats i Biosfären: https://vanerkulle.org/pagaende-projekt/
.

