
Ljungbergmuseet våren 2019

”vilhelm moberg”, trägravyr av sven ljungberg



Lördag 19 januari kl. 12–16
Workshop med Viktor Rosdahl
Tillsammans med konstnären Viktor  
Rosdahl får du under en eftermiddag  
möjlighet att prova på att skapa med 
inspiration från hans utställning. 
Pris 750:- inkl. material och fika. Anmälan  
till Ljungbergmuseet, tel. 0372-620 36

Utställningen med  
Viktor Rosdahl pågår  
t.o.m. 3 februari 2019

16 februari–7 april 2019 
Nature, Home & Workplace
En utställning producerad 
av Johannes Larsen Museet 
i Danmark. Deltagande 
konstnärer från Danmark, 
Sverige, Finland, Island och 
Grönland. 

Tisdag 26 februari kl. 19.00

RYTM i konst och musik. 
Elli Hemberg, en sökare
Välkommen till en kväll tillägnad konst
nären Elli Hemberg (1896–1994) i ett 
gränsöverskridande program med bilder 
och toner i symbios. Specialkomponerad 
musik till olika verk, tonsatta dikter och 
aforismer samt rytmiska improvisationer. 
Per Thornberg – tenorsaxofon, arr, kompo
sitioner.
Stefan Wikrén – keyboards, sång.
Michael Edlund – trummor, percussion.
Entré 100:-, 60:- för medlem i Ljungbergmuseets 
Vänner

Tisdag 5 mars, kl. 19.00

Årsmöte Ljungbergmuseets Vänner
Årsmötesförhandlingar samt närvaro
lotteri och enkel förtäring.

Torsdag 21 mars, kl. 19.00

Vilhelm Moberg med folkviseögon
Litteraturvetaren och Vilhelm Moberg
kännaren Ingrid Nettervik tecknar en 
helhetsbild av Moberg som journalist, 
dramatiker och epiker med biografiska 
inslag.
Entré 100:-, 60:- för medlem i Ljungbergmuseets 
Vänner

Söndag 24 mars, kl. 12.00–16.00

Workshop med Anna Bjerger
Tillsammans med konstnären Anna Bjer-
ger får du under en eftermiddag möjlig
het att prova på att skapa med inspiration 
från utställningen Nature där Anna deltar. 
Först tittar vi tillsammans på konsten och 
i workshopen fokuserar vi sedan på natu
ren i konsten inspirerat av utställningen.
Pris 750:- inkl material och fika.

Anmälan till Ljungbergmuseet, tel. 0372-620 36

    

workshop
Viktor Rosdahl  19.1 2019

KRONOBERGS LÄNS 
BILDKONSTMUSEUM
LJUNGBERGMUSEET 

Strandgatan 6, Ljungby, tel-0372-620 36

Välkommen till 
en inspirerande 

eftermiddag 
tillsammans med 

konstnären!

Workshop kl. 12–16 
lördag 19 januari 2019 
pris 750:- inkl. material och fika

Anmälan till museet 
senast 13 januari
Tel. 0372–620 36 

Elli Hemberg

Andreas Eriksson

Finn Andersson

Christer Strömholm



Tisdag 9 april, kl. 9.30

Konstrunda i vårens tid. På tur  
med Ljungbergmuseets Vänner
Vi åker buss från Godsmagasinet i 
Ljungby och avslutar med lunch på 
Brunnsgården. Däremellan besöker 
vi flera av Sven Ljungbergs offentliga 
utsmyckningar. Men vi börjar med ett 
besök vid Svens och Ann Margrets grav 
på Skogskyrkogården innan vi går in i 
Annelundskyrkan. Därefter åker vi vidare 
till Kungshögskolan och Brunnsgår
den. Medverkar gör Rolf Andersson, Pontus 
Ljungberg, Birgitta Heiling, Bengt Fagerholm 
och vår nya kyrkoherde.
Pris inkl. lunch 80:-. Anmälan görs till 
Ljungbergmuseet 0372-620 36 senast 22 mars.

För frågor ring Ulla Sjöö, 0703-311 787

Om Du inte är medlem ännu, se baksidan av 
programmet!

13 april–8 juni 2019 

Lite vid sidan av vägen
Grafiska bilder av Finn Andersson

Torsdagar 31 januari, 28 februari, 28 mars, 
25 april, kl. 17.00–19.00

Ramverkstad på Ljungbergmuseet
Lasse på Backen Kvalitetsinramningar finns 
på plats och tar emot tavlor för inram
ning.
Betalning sker direkt till Lars Nilsson, kontant eller 
swish. Samtidigt är museet och kafé Elof & Blända 
öppet.

Söndagar 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj,
kl. 13.00–15.00

Öppen verkstad
En söndag varje månad håller Skapar- 
verkstan öppet. Vi börjar med en gemen
sam rundtur på museet och bekantar oss 
med lokalerna och utställningarna. Fyllda 
av inspiration påbörjar vi sedan det kre
ativa arbetet. Observera att det inte är 
någon pedagogledd verksamhet. På plats 
finns en museivärd som leder turen på 
museet och visar tillrätta i Skaparverk
stan. Barn, ungdomar, familjer – alla är 
välkomna att skapa fritt. 
Ingen förbokning. Pris 50:-, barn/medlem  
i museets vänförening 20:-. I priset ingår entré  
och material. Välkomna!

Tisdagar januari–maj, kl. 14.00–16.00

Kreativt Kafé
För dig som tycker om att teckna, måla, 
brodera, sticka, tälja eller annat kreativt. 
Träffa likasinnade i vårt trevliga kafé, 
prata och fika. Ingen handledning. 
Fika finns till försäljning.

Sista söndagen i varje månad, kl. 14.00
Guidad visning av Sven Ljungbergs ateljé
Pris 20:- plus entré till museet, medlem i 
Ljungbergmuseets Vänner 20:-. Ingen föranmälan.

Måndag 18 mars och 20 maj

Möten med minnen
Ljungbergmuseet erbjuder specialvis
ningar för personer med någon form av 
demenssjukdom samt för deras anhöriga. 
Vi träffas i liten grupp utanför ordina
rie öppettider, och samtalar kring några 
konstverk, fikar och umgås.
För info och bokning: museipedagog  
Annamaria Aracsy, tel. 0372-27 60 53,   
e-post: annamaria@ljungbergmuseet.se        

Finn Andersson

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

Sven Ljungberg



ljungbergmuseet 
är Kronobergs läns Bildkonstmuseum. 

Vi 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. 
Vi organiserar även volontärer. Är du intresserad av att hjälpa till  

på museet någon helg då och då eller vid evenemang och vernissager? 
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

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. 

För att bli medlem betalar man in årsavgiften till bankgiro 5024–4987
Glöm inte ange namn, adress och e-postadress. 

Avgiften berättigar till fritt inträde, 10% rabatt i museishopen 
och oftast gratis eller reducerade entréavgifter till museets evenemang.

Även deltagande i det årliga konstlotteriet! 
Årsavgiften för enskild medlem är 200:/för par 300:

Ungdomar under 25 år betalar 100:/för par 150: 

Varmt välkomna!

ljungbergmuseets verksamhet stöds av 

Region Kronoberg, Ljungby Kommun, Statens Kulturråd,  
Almlöfs förlag, KPMG, Swedbank, Nordea, Länsförsäkring Kronoberg, 
Herenco, Ljungby Maskin, Svetruck, Gibon, Sundström Safety, Cooee, 
Engwalls Bil, Maxi ICA Stormarknad, Sensus, ABF Kronoberg, Ahlberg 

Bil, Henjo, Gustav R Johansson, Ljungby Energi, Hotel Terraza, RH Dekor, 
Arket, Ljungbybostäder, Källemo, Rörcenter, Sohlbergs, Nea,  

IP-Modeller, Brunskoggruppen, Chotto Holdning

Strandgatan 5, 341 44 Ljungby, 0372620 36 
info@ljungbergmuseet.se, www.ljungbergmuseet.se 

Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag, söndag 12–16 
 Sista torsdagen i varje månad, kl 12–19
Följ oss gärna på facebook och instagram


