
Ljungbergmuseet våren 2016

Teckning av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg 

PROGRAM LJUNGBERGMUSEET 2015 sommar-höst - kopia (kopia).indd   1 2016-01-12   11.15



Tisdag 16 februari kl. 19
Ära och prydnad.
mässhakar och sakrala 
konstskatter 
Textil kyrklig konst visas tillsammans 
med fotografier av Sven Ljungbergs
kyrkokonst. Medverkande är biskop 
Fredrik Modeus, representanter från 
kyrkor i Växjö stift, Pontus Ljungberg 
och textilkonservator Karin Falk Dreier.
Entré 200:- (medl. i vänföreningen 150:-) Förköp 
på museet. Ett arrangemang av Ljungbergmuse-
ets Vänner.

Torsdag 3 mars kl. 19
den kreativa processen – från 
idé till färdig möbel
Karin Lundh berättar om möbelprodu-
centens nära samarbete med formgiva-
ren. Karin Lundh äger och driver Käl-
lemo möbler tillsammans med sin bror 
Erik Lundh. Källemo är välkänt för 
sitt unika samarbete med formgivare 
och konstnärer.
Föreläsning med efterföljande samtal i museets 
kafé. Entré 100:- (medl. i vänföreningen 60:-)

Onsdag 16 mars kl. 19
Årsmöte 
ljungbergmuseets vänner
Årsmötesförhandlingar och bild-
visning från året som gått.

Lördag 9 april kl. 12–16
vernissage x 2 
Inside av Gunilla Pantzar, en utställning 
om kroppen – vårt inre landskap, tex-
tila verk, objekt och skulpturer. 
Samt utställningen I trä skuret, monu-
mentala träsnitt av Eva Forsberg. 
Pågår t o m 22 maj.

Torsdag 14 april kl. 18 och 20
solens mat – en resa i 
smakernas värld
Föreläsning och måltid!
Bo Hagström, välkänd från TV-
succén Solens mat och författare till tio 
böcker om italiensk matkultur (har 
också varit italiensk konsul i Sverige), 
berättar här om sina resor och mat-
upplevelser. Efter framträdandet nju-
ter vi tillsammans av mat inspirerad 
av det italienska köket från Gästgivare-
gården. 
Entré enbart föreläsning 100:- (medl. i vänfören-
ingen 60:-) Måltid 195:- exkl. dryck. 
Föranmälan till Ljungbergmuseet. 

Lördag 16 april
konstresa 
Res med Ljungbergmuseets Vänner till 
Mjellby Konstmuseum för att se utställ-
ningen Moderna män, en presenta-
tion av ett 50-tal svenska konstnärer 
som ägnade sig åt den ”nya konsten” 
mellan 1900–1930. Svensk modernism 
förknippas idag med kända konstnä-
rer som Grünewald, Jolin och Dar-
del, men parallellt med dessa verkade 
åtskilliga andra konstnärer…
Avresa kl. 10.45 från Ljungbergmuseet. 
Pris 250: för medlemmar och 350:- för icke med-
lemmar. Mer info och amnälan till museet.

Att med splitter av 
streck
eva forsberg

Axel Törneman, Dåren, 1919
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Lördag 23 april kl. 10
jorden runt på 80 minuter – en 
resa i konstens topografi från 
stenålder till samtid.
Föreläsning med Eva Cronquist, univer-
sitetsadjunkt och forskare på Linnéuni-
versitetet. 
Entré 80:- (medl. i vänföreningen 50:-) Från kl. 9 
innan föreläsningen serveras frukost i museets 
kafé. Frukost inkl. fralla med pålägg, kaffe, te och 
juice 70:- Frukost endast förköp. Föreläsnings- 
och frukostbiljetter finns att köpa på museet.

Måndagar 15.2, 14.3, 18.4, 23.5
möten med minnen
Ljungbergmuseet erbjuder specialvis-
ningar för personer med någon form av 
demenssjukdom, samt för deras anhö-
riga. Vi träffas i liten grupp utanför 
ordinarie öppettider, samtalar kring ett 
par konstverk, fikar och umgås.
För mer info och bokning: museipedagog 
Helena Edwardsson tel. 0372-27 60 53
helena@ljungbergmuseet.se

Tisdag 17 maj
stadsvandring
Rolf Andersson, välkänd Ljungbyprofil 
med stor kunskap om Ljungbys histo-
ria kommer guida oss bland många av 
Sven Ljungbergs publika konstverk i sta-
den.
Start kl. 18 vid Ljungbergmuseet. Ingen avgift för 
medlem i vänföreningen, övriga 50:-. Ett evene-
mang av Ljungbergmuseets Vänner.

Lördag 4 juni kl. 12–16 
vernissage ann margret 
dahlquist-ljungberg. 
En utställning med fokus på 
Ann Margrets arbeten för barn.
Pågår t o m 4 september. 

ljungbergmuseet på turné
Under tre söndagar gästar vi bygdegår-
dar i Ljungby kommun med utställ-
ningar av Sven Ljungberg och Ann 
Margret Dahlquist-Ljungberg.

Söndag 14 februari kl. 13–16:
Blommor Angelstad Folkets Hus
Söndag 13 mars kl. 13–16:
Skördebilder Hembergs Musei-
lanthandel, Hamneda
Söndag 17 april kl. 13–16:
Vår Agunnaryds Hembygdsgård
Fika finns att köpa på platserna. Fri entré.
Ett samarbete mellan Ljungbergmuseet, Angel-
stad sockenråd, Hamneda Hembygdsförening och 
Agunnaryds Hembygdsförening.

Torsdagar 28.1, 25.2, 17.3, 14.4 kl. 10–12
bebisbus
Visning för små barn och deras vuxna. 
I kryphöjd får barnen bekanta sig med 
kopior av de tavlor som hänger längre 
upp på väggen. Efteråt målar vi egna 
bilder med giftfri fingerfärg. Även för 
de vuxna finns möjlighet att vara kre-
ativ. Prova att teckna efter levande 
modell. Deltagaravgift: 50:-/liten skapare

Söndagar 31.1, 28.2, 27.3, 24.4, 29.5  
ateljévisning
Guidad visning av Sven Ljungbergs ateljé. 
Pris 100:- inkl. entré till museet.

Torsdag 1 september kl. 18
konsert 
Kungliga Musikaliska Akademiens 
Christina Nilssonstipendiater inleder tra-
ditionsenligt sin årliga resa i Christina 
Nilssons fotspår med en konsert på 
Ljungbergmuseet. Stipendiaterna 
tillkännages senare. Entré 80:- (medl. i vän-
föreningen 50:-)

Lördag 10 september kl. 12–16
vernissage ella tillema. 
Utställning med Ljungbergmuseets 
första Stipendiat 2015. Pågår t o m 
13 november.

Lördag 26 november kl. 12–16

vernissage Från rot till barr. 
En utställning i samarbete med Hem-
slöjden Kronoberg. Pågår till februari 
2017.

kl. 14
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ljungbergmuseet visar en stor del av Sven Ljungbergs och Ann Margret 
Dahlquist-Ljungbergs teckningar, målningar, grafik och böcker. Varje år 
produceras även ett flertal större utställningar med andra konstnärer. Byggår 
1990 och nybyggnation 2002. Planer på ytterligare utbyggnad finns. Arkitekt 
är Pontus Ljungberg. Förutom de stora utställningssalarna finns här kafé, 
museibutik, filmsal samt konst pedagogisk verkstad. År 2012 blev museet Kronobergs 
läns Bildkonstmuseum. I år pågår, t o m 20 mars, den stora utställningen Ljungby 
80 år som stad.

ljungbergmuseets vänner är en stödförening för Ljungbergmuseet med 
fler än femhundra medlemmar fördelade över hela landet. Föreningen vill 
skapa möjligheter till kulturella möten och erfarenhetsutbyten och organiserar 
också volontärer på museet.

Årsavgiften för enskild medlem är 200:- och för par 300:-. 
Ungdomar under 25 år betalar 100:- respektive 150:-. 
Avgiften berättigar till fritt inträde, 10% rabatt i museishopen och oftast gratis 

eller reducerade entréavgifter till museets evenemang samt deltagande i konstlotteri 
varje år. För att bli medlem betalar man in årsavgiften till bankgiro 5024–
4987. Glöm inte ange namn postadress och e-postadress.

Varmt välkommen! 
Pontus Ljungberg

museichef

ljungbergmuseets verksamhet stöds av 

Region Kronoberg, Ljungby kommun, Statens kulturråd, Swedbank, 
Nordea, Länsförsäkring Kronoberg, Herenco, Ljungby Maskin, Svetruck, Koneo, Nea, 

Städsvängen, Strålfors, Sundström Safety, Maxi ICA Stormarknad, Almqvist-Brunskog, 
Jomagp, Svenska kyrkan Ljungby, Sensus, ABF Kronoberg, Ahlberg Bil, Henjo, KPMG, 

Gustav R Johansson, Ljungby Fibernät, Hotel Terraza, Arket, Engwalls Bil, Ljungbybostäder, 
Ljungbergs Måleri, Källemo, Rörcenter, Sohlbergs 

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372-620 36 
www.ljungbergmuseet.se  

Vi finns även på facebook
Öppet: Tisdag–fredag 12–17 

lördag, söndag 12–16
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