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Tisdag 4 april, kl. 19
Design är väl ingen konst?
Välkommen på en underhållande vand-
ring i gränslandet mellan Konst och 
Design. Personligt valda exempel på 
samspelet mellan disciplinerna och tan-
keväckande möten med några viktiga 
konstnärer/designer och deras arbeten, 
från 1800-talet till idag. Stigfinnare är 
Per Reinholtz arkitekt SIR/MSA, desig-
ner och konstnär. 
Entré 100:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner 
80:-. Anmälan till museet, tel. 0372–620 36

 

Onsdag 26 april, kl. 14
Konstvandring i vårens tid
Vi träffas på Swedbank och avslutar på 
Café Vildrosen med kaffe och dopp, 
däremellan upplever vi mycket av Sven 
Ljungbergs offentliga utsmyckningar. 
Medverkar gör Christopher Meakin 
Ljungby kyrka, Marie Fuhr Olsson Swed-
bank, Linda Hansson Terraza, Ros-Marie 
Petersson Önska, Pontus Ljungberg Ljung-
bergmuseet och Ljungbykännaren Rolf 
Andersson. På Café Vildrosen välkom-
nar Tommy Pedersen oss, och vi avslu-
tar där med att se Sven Ljungbergs första 
väggmålning i Ljungby.
Start kl 14 på Swedbank. Fika till självkostnads-
pris. Vandringen är gratis, ingen föranmälan 
behövs. Alla är välkomna, ta gärna med någon vän 
eller anhörig. Lokalerna har bra tillgänglighet. Har 
Du frågor ring museet 0372–620 36 eller Ulla Sjöö 
0703-311 787. Ett evenemang av Ljungbergmu-
seets Vänner.

13 maj–19 augusti  
Vernissage 13 maj kl. 14  
utställning Bror Hjorth  
och Erik Ortvad 

Onsdag 31 maj, kl. 18
Kjell Sundbergs ateljé
Välkomna till ett besök i konstnären 
Kjell Sundbergs ateljé. Samåkning från 
Ljungbergmuseet kl. 17.40. 
Anmälan senast 21 maj till museet,  
tel. 0372–620 36. Kostnad 40:- inkl fika.
Ett arrangemang av Ljungbergmuseets Vänner 

 Tisdagar januari–maj, kl. 14–16
Kreativt Kafé
För dig som tycker om att teckna,  
brodera, sticka, tälja eller annat.
Träffa likasinnade i vårt trevliga kafé, 
prata och fika.

Måndag 27 februari och 27 mars kl. 14
Möten med minnen
Ljungbergmuseet erbjuder guidade vis-
ningar för personer med någon form av 
demenssjukdom samt för deras anhö-
riga. Vi träffas i liten grupp, utan-
för ordinarie öppettider, och samta-
lar kring några konstverk, fikar och 
umgås.
För mer info och bokning: 
Anna-Maria Aracsy tel. 0372–27 60 53,  
annamaria@ljungbergmuseet.se 

Sista torsdagen i varje månad, kl 17–19
Ramverkstad på Ljungbergmuseet
I Ljungby finns sedan många år tillbaka 
ingen möjlighet till inramning. För att 
tillgodose våra kunder och andra som 
saknar en ramverkstad inleder Ljung-
bergmuseet ett samarbete med Lasse på 
Backen Kvalitetsinramningar.
Start torsdagen den 26 januari, kl. 17–19. Samti-
digt är museet öppet och kl. 18 är det visning av 
museets utställningar (ingår i entréavgiften). 
I kaféet serveras kaffe och goda bakverk.  
Ljungbergmuseet tel. 0372–620 36, Lars Nilsson 
070–209 05 14

2 september–29 oktober 
Vernissage 2 september kl 14 
utställning Porträtt Nu! 

11 november– januari 2018
Vernissage 11 november kl. 14 
utställning Fredrik Hofwander 

utställning
Pågår t.o.m. 19 februari 
Från rot till barr

Söndag 29 januari, 26 februari,  
26 mars och 30 april, kl. 14
Guidad visning av  
Sven Ljungbergs ateljé
Pris 100:- inkl. entré till museet, medlem  
i Ljungbergmuseets Vänner 20:-.

Torsdag 9 februari, kl. 19
När träden kunde tala
Möt skogsjungfrun, näcken, trollen, 
älvorna och annat oknytt som kanske 
finns i skogen. Meg Nömgård, chef för 
Sagomuseet, berättar och guidar  
oss in bland träden.
Entré 100:-, medlem i Ljungbergmuseets  
Vänner 80:-. 

Onsdag 15 februari, 1 mars, 15 mars 
och 29 mars, kl. 18.30–20.30
Den konstnärliga ådrans vandring 
genom tiden.
Välkommen till en studiecirkel om 
Sven Ljungbergs konsthistoria. Cirkel-
ledare Bodil Nielsen. Vi utgår från 
bokserien Grottmålaren, Stenhuggaren, 
Träbildhuggaren, Runristaren och Körke-
målaren. Vi kommer att undersöka hur 
Sven Ljungberg på ett underhållande 
sätt ger oss en inblick i konstens roll 
genom tiderna.
Kostnad för 5 tillfällen, inkl. kvällsmacka 400:-.  
Bokpaket med 5 böcker 500:-

Torsdag 16 februari, kl. 18
Konstquiz
Frågesport om konst. Kul för både 
invigd och oinvigd. Pris till bästa  
quizare!
Kaffe och fralla ingår.  Entré 100:-. Medlem i 
Ljungbergmuseets Vänner 70:-. Anmälan till 
museet senast 8 februari tel. 0372–620 36. 
Ett evenemang av Ljungbergmuseets vänner

4 mars–7 maj. Vernissage 4 mars kl. 14
utställning Kaj Engström 
Ögonblick i evighet.

Tisdag 7 mars, kl. 19
Nobelblommor, ett skimmer av guld
Nobelfloristen Per Benjamin tar 
avstamp i sin Nobeldesign 2015 och 
2016. Han visar och berättar om arbe-
tet inför Nobelfesten men även om 
sitt liv med blommor. Din entrébiljett 
”skimrar också av guld”, kanske blir 
det du som går hem med något av de 
blomsterarrangemang Per gör under 
kvällen?
Entré 150:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner 
eller Ljungby Trädgårdsförening 100:-.  
Förköp på museet, tel. 0372–620 36.
I samarbete med Skinnarnas Handelsträdgård.

Tisdag 14 mars, kl. 19
Årsmöte Ljungbergmuseets Vänner
Årsmötesförhandlingar och bildvisning 
från året som gått.

Torsdag 30 mars, kl. 19
Ögonblick i evighet. Hur och varför?
Någonstans på dockornas väg blir de 
skräp. I de kasserade blunddockorna 
har konstnären Kaj Engström stöpt 
betong. Den här kvällen berättar han 
om sin utställning, om dockorna, om 
betongen och om vad som händer när 
de två förenas.
Anmälan till museet, tel. 0372–620 36. Entré 
100:-, medl. i Ljungbergmuseets Vänner 80:-.
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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. Förutom 
de stora utställningssalarna finns här kafé, museibutik, filmsal samt konst pedagogisk 
verkstad. 

ljungbergmuseets vänner är en stödförening för Ljungbergmuseet 
med fler än 500 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.

ljungbergmuseets verksamhet stöds av 

Region Kronoberg, Ljungby Kommun, Statens Kulturråd, Swedbank, Nordea, Länsförsäkring Kronoberg, Herenco, 
Ljungby Maskin, Svetruck, Koneo, Nea, 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, RH Dekor, Arket, Engwalls Bil, Ljungbybostäder, Källemo, Rörcenter, Sohlbergs, 
Atteviks, Nea, IP-Modeller, Brunskoggruppen

vill du bli volontär på ljungbergmuseet? 
Är du intresserad av att hjälpa till på museet någon helg då och då eller vid 
evenemang och vernissager? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Strandgatan 5, Ljungby 
Tel. 0372-620 36 

Hemsida: www.ljungbergmuseet.se  
Öppet: tisdag–fredag 12–17 

lördag, söndag 12–16 
Vi har även kvällsöppet till kl 19.00

sista torsdagen i varje månad.

Varmt välkommen! 
Pontus Ljungberg, museichef


