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Öppet 
Tisdag–fredag 12–17 
lördag–söndag 12–16

Sista torsdagen i varje månad öppet 12–19
Stängt 23 och 24 juni

Entré vuxen 80:- 
Studerande 50:-

Barn t.o.m. 18 år gratis. 
Gruppris (10 personer) 60:-/st.

KRONOBERGS LÄNS 
BILDKONSTMUSEUM
LJUNGBERGMUSEET 



Torsdag 17 augusti kl. 19.00

Bror Hjorth – ett liv i konsten
Thomas Järliden, chef på Bror Hjorths 
Hus i Uppsala, berättar om Bror 
Hjorths liv och konst.
Entré 100:-, medlem i Ljungberg-
museets Vänner 50:-

Torsdagar 17 och 24 augusti, kl 17.00

Mediyoga i museets trädgård
Ett stillsamt yogapass med enkla kraft-
fulla rörelser, andningsövningar och 
meditation under ledning av Kristina 
Olofsson från Haga Hälsorum.
Nybörjare, vältränad, otränad – alla är 
välkomna! Vid regn hålls passet inne 
på museet. Gratis, ingen föranmälan 
(dock begränsat antal platser, först till 
kvarn gäller). Efter passet finns fika till 
försäljning i museets kafé.

Torsdag 24 augusti, kl 19.00

Konsert i Ljungbergmuseets 
trädgård
Konstellationen – Alf Hansson, Conny 
Bergh, Lars Nilsson och Tony Awertoft 
spelar i museets trädgård. Ta med 
något att sitta på samt egen picknick, 
eller förbeställ baguette på Ljungberg-
museet, tel. 0372-620 36.
Entré 80:-, inkl. entré till museet, 
medlem i Ljungbergmuseets Vänner 
50:-. Samarrangemang med Ljung-
bergmuseets Vänner och ABF

Torsdag 31 augusti kl. 18.00

Konsert 
Kungliga Musikaliska Akademiens 
Christina Nilssonstipendiaterna
Sabina Bisholt och Ludwig Wallmark-
Ryberg inleder traditionsenligt sin resa 
i Christina Nilssons fotspår med en 
konsert på Ljungbergmuseet.
Entré 80:-, medlem i Ljungbergmu-
seets Vänner eller Christina Nilsson 
Sällskapet 50:-. Föranmälan till 
museet, tel. 0372-620 36.

Torsdag 31 augusti, kl. 17.00–19.00

Kvällsöppet med ramverkstad
Lasse på Backen Kvalitetsinramningar 
finns på museet och tar emot bilder 
för inramning som hämtas på museet 
nästföljande månad. Betalning sker  
direkt till Lasse, kontant eller med 
swish. Vid frågor, kontakta gärna 
Ljungbergmuseet tel. 0372-620 36 eller 
Lars Nilsson 0702-090 514.
Samtidigt är museet öppet och kl 18.00 
hålls konsert med Christina Nilsson-
stipendiaterna (se ovan). 

Tisdag 5 september, kl. 17.30

Tipsrunda i Svens Ljungbergs 
trädgård
Välkomna till ett arrangemang för 
medlemmar i Ljungbergmuseets Vän-
ner. Vi börjar med en tipsrunda med 
konstanknytning. Därefter skapar vi 
ett gemensamt konstverk. Vi bjuder 
även på en enkel förtäring. Anmälan 
senast 25 augusti till museet,  
tel. 0372-620 36. Ett arrangemang av 
och för Ljungbergmuseets Vänner.  
Välkommen att bli medlem!

Utställning
Bror Hjorth och Erik Ortvad
13 maj–20 augusti

Guidade visningar 
Guidad visning av museets utställningar 
Visningarna varar cirka 20 minuter.
1 juni–7 juli: tisdagar, onsdagar,  
torsdagar, fredagar kl. 14.30

Guidad visning av Sven Ljungbergs ateljé 
Visningarna varar cirka 20 minuter.
1 juni–30 juni: tisdagar, onsdagar, 
torsdagar, fredagar kl. 15.30

Guided tours
For guided tours of the exhibition in 
English: please contact the Museum 
at +46 372-620 36. 

Kafé Elof & Blända
Kaféet har öppet samma tider som muse-
et. Kaffe och läckra kakor med inspiration 
från Småland och Italien. Vi kan också 
erbjuda glass! Vid förbokning (minst 12 
personer) kan vi även erbjuda baguetter, 
sallader och annat efter önskemål.

Teckningskafé
Alla söndagar juni–augusti kl 14–16.
Slå dig ner i det fina kaféet eller ta med 
dig kaffet ut i Sven Ljungbergs trädgård. 
Vi har ställt i ordning teckningsmaterial, 
stilleben och teckningsböcker. Låt detta, 
trädgårdens växter och den vackra utsik-
ten över ån Lagan inspirera dig.
Pris 50:-, inkl fika och enkelt tecknings-
material. Obs! Ingen handledning.

Torsdag 29 juni kl. 18.00

Musikkafé
Dieynaba Cissé och Björn Jonsson sjunger 
och spelar i Ljungbergmuseets kafé. 
Entré 80:-, medlem i Ljungbergmuseets 
Vänner 50:-. Fika finns till försäljning.
Samarrangemang med Ljungbergmuseets 
Vänner och ABF.

Fototävling Mitt sommarLjungby
I juli och augusti genomför vi fototävling-
en #mittsommarljungby. Ljungbybor och 
övriga intresserade inbjuds att föreviga sin 
sommarstad på följande enkla sätt:
Ta ett mobilfoto av ett motiv, hashtagga 
det med #mittsommarljungby och posta 
det på Instagram. För att delta i själva täv-
lingen, mejla max 3 st nytagna bilder till 
mittsommarljungby@gmail.com. Uppge 
namn, ålder, telefon och adress. Vinnarna, 
som utses av en lokalt förankrad jury, 
tillkännages den 16 september och dessa 
bidrag ställs sedan ut på Ljungbergmuse-
et! Tävlingen fokuserar på tre kategorier: 
Natur, folkliv och byggnadsverk.
Har du frågor, mejla gärna:  
mittsommarljungby@gmail.com  
och håll utkik efter vidare information!
Samarrangemang med Ljungbergmuseets 
vänner.

14, 21 och 28 juli, kl 12–16

Skaparverkstad –  
Målarens trädgård
Inspireras av Sven Ljungbergs trädgård och 
måla tillsammans med museets konstpe-
dagog. För barn och vuxna tillsammans. 
Skaparavgift 50:-, inkl. entré till museet. 
Självklart sitter vi inne om det regnar. 
Glass finns i museets kafé!


