
21.2, 21.3 & 18.4 kl. 18.30
Tjörns filmstudio Kvalitetsfilm från hela världen visas i museets  
Samlingssal. Medlemskap i Tjörns Filmstudio krävs. Pris: 150 kr/termin.

23.2, 23.3 & 13.4 kl. 17.30
Prata/Skapa Ett verk ur museets samling blir utgångspunkt för skapande 
workshop och samtal. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Fri entré, från 12 år.

14–19.2 kl. 11–15
Sportlovsverkstad / Bilder & berättelser Besök vår sportlovsverkstad 
för att skapa egna bilder och berättelser. Fri entré, begränsat antal platser.

14.2 & 16.2 kl. 14
Familjevisning på sportlovet Visningen är särskilt utformad för att passa 
våra yngre besökare, men alla åldrar är välkomna. Ingen föranmälan.

24.2 kl. 20
Grund / Bror Gunnar Jansson Konsert på museet. Utställningarna har 
kvällsöppet med fri entré kl. 16–20 och Vatten Restaurang & Kafé erbjuder 
god mat och dryck. Konsertbiljett: 200 kr. Buss GBG–Skärhamn T&R: 100 kr.

10–12.3
Kurs / Akvarellkunskap – samspelet mellan vatten, papper och färg 
Vi går på djupet med hur akvarellmåleri fungerar och får insikter om hur 
fysik och kemi påverkar måleriet. Föranmälan krävs. Pris: 5 500 kr. 

17.3 & 14.4 kl. 10.30–12
Bebismåleri / Flygande blåbär En blåbärslila experimentverkstad för de 
minsta barnen (6–24 mån) och deras vuxna. Föranmälan krävs. Pris: 120 kr.

25.3 kl. 11–16
OmByta / Byt barnprylar Har barnen vuxit ur sina grejer där hemma? Ta 
dem med dig till museet och byt dem mot någonting annat som någon har 
tagit med sig. Inlämning även 21–24.3.

1.4 kl. 10–16
Endagskurs / Linjens rörelse Under dagen kombineras intuitiv dans och 
kroppsrörelser med bildskapande. Du behöver inga förkunskaper, bara 
nyfikenhet. Föranmälan krävs. Pris: 1 650 kr. 

8–16.4 kl. 11–15
Påsklovsverkstad / Figurer & filurer Mänskliga gestalter, pratande djur, 
eller något som bara är baserat på form. Skapa era egna figurer i verkstaden! 
Fri entré, begränsat antal platser.

11.4 & 13.4 kl. 14 
Familjevisning på påsklovet Visningen är särskilt utformad för att passa 
våra yngre besökare, men alla åldrar är välkomna. Ingen föranmälan. 

12.4 kl. 11.30
Bilderbokstund för barn Välkommen in på museet för en stunds hög-
läsning. Vi tittar på bilder och läser högt ur en av böckerna i utställningen.

12.4 kl. 15
Högläsning för vuxna Genom alla tider har människor lyssnat till berättelser, 
såväl barn som vuxen. Men hur ofta läser vi vuxna för varandra idag? Vi bjuder 
in till ett tillfälle av högläsning och samtal för vuxna inne utställningen.

14.4 kl. 20
Grund / Loney Dear Konsert på museet. Utställningarna har kvällsöppet 
med fri entré kl. 16–20 och Vatten Restaurang & Kafé erbjuder god mat och 
dryck. Konsertbiljett: 200 kr. Bussbiljett GBG–Skärhamn T&R: 100 kr.

Bortom strecken Pija Lindenbaum, Anna Höglund och Ida Sundin Asp är tre 
bilderboksskapare som nyfiket tar sig an hela livet. I deras berättelser ryms 
både mörker och ljus, ordning och kaos, humor och allvar. De skyddar inte läsaren 
från det som är svårt. De går rakt in i det och lyfter frågor som är aktuella för 
alla, oavsett ålder.

Allmänna visningar: onsdagar, lördagar & söndagar kl. 14
Livesända visningar: 20.2, 20.3 & 3.4 kl. 12
Öppen verkstad: lördagar & söndagar kl. 11–14 

Visningar och verkstäder presenteras i samarbete med Folkuniversitetet

Färgfiktioner – ur museets samling Nordiska Akvarellmuseets samling 
följer två tydliga spår: den nordiska samtidskonsten och det visuella berättandet 
i bilderböcker och serier. Men var går gränsen mellan dessa konstformer? 
Kan man säga att alla bilder är berättande? Medverkande konstnärer: 
Vanessa Baird, Ann-Mari Didoff, Cecilia Edefalk, Georg Guðni Hauksson, Kati 
Immonen, Martin Jacobson, KG Nilson, Julie Nord, Sigga Björg Sigurðardóttir, 
Guðmundur Thoroddsen och Eva Vilne.

nordiska akvarellmuseet vår 2023

utställningar 
12 februari–16 april 2023

Pija Lindenbaum, ur Vitvivan och Gullsippan. Utgiven av Lilla Piratförlaget 2021

KG Nilson, Bland levande och döda, 2002 (detalj)

Öppettider 12 februari–16 april 2023 tis–sön kl. 11–16
Entré 75 kr. Under 26 år fri entré. Årskort: 150 kr
Kontakt Södra Hamnen 6, 471 32 Skärhamn / 0304–60 00 80 / info@akvarellmuseet.org / akvarellmuseet.org 

konserter / akvarellkurser / högläsning / verkstäder
bebismåleri / samtal / bytardag / film / familjevisningar



21.2, 21.3 & 18.4 at 6.30 pm
Tjörn's Film Studio Quality film from all over the world is shown in the 
museum's Assembly hall. Membership is required. Price: 150 SEK/season. 

23.2, 23.3 & 13.4 at 5.30 pm
Chat/Create One art work from the Museum Collection is used as inspiration 
for the workshop. Coffee/tea is on us. Admission free, from 12 years.

14–19.2 at 11 am–3 pm
Sportlov workshop / Pictures & Stories Visit our “Sportlov” workshop to 
create your own images and stories. Admission free, limited number of seats.

14.2 & 16.2 at 2 pm 
Guided tours for families The tour is specially designed to suit our younger 
visitors, but all ages are welcome to attend. No pre-booking. 

24.2 at 8 pm
Grund / Bror Gunnar Jansson Concert at the Museum. The exhibitions 
are open between 4–8 pm and Vatten Restaurang & Kafé serves great 
food and beverages. Tickets: 200 SEK. Bus GBG–Skärhamn: 100 SEK.

10–12.3
Course / Watercolour knowledge – the interplay between water, paper 
and paint We'll go in depth on how watercolour works and gain insights on 
how chemistry affects our art works. Pre-booking is required. Price: 5 500 SEK. 

17.3 & 14.4 at 10.30 am–12 noon
Painting for babies  / Flying blueberries A blueberry purple workshop 
for the youngest children (6–24 months) and their parents. Pre-booking is 
required. Price: 120 SEK.

25.3 at 11 am–4 pm
OmByta / Trade children's things Bring things that your kids no longer 
use and exchange them for something someone else has brought along.
It’s also possible to hand things in on 21–24 March.

1.4 at 10 am–4 pm
One day course / The movement of the line During this course, we 
will combine intuitive dance and body movements with image creation. 
Pre-booking is required. Price: 1 650 SEK. 

8–16.4 at 11 am–3 pm
Easter workshop / Figures & characters Human figures, talking animals, 
or anything solely based on form. Create your own characters in the 
workshop! Admission free, limited number of seats.

11.4 & 13.4 at 2 pm 
Guided tours for families The tour is specially designed to suit our younger 
visitors, but all ages are welcome to attend. No pre-booking. 

12.4 at 11.30 am
Picture book reading for children Welcome to the museum for a moment 
of reading. We look at pictures and read one of the books in the exhibition.

12.4 at 3 pm
Adult read aloud Throughout time, people have listened to stories, both 
children and adults. But how often do adults read aloud to each other? We 
invite adults to an occasion of reading and talking in the exhibition.

14.4 at 8 pm
Grund / Loney Dear Concert at the Museum. The exhibitions are open 
between 4–8 pm and Vatten Restaurang & Kafé serves great food and 
beverages. Tickets: 200 SEK. Bus GBG–Skärhamn: 100 SEK.

Beyond the Lines Pija Lindenbaum, Anna Höglund and Ida Sundin Asp are 
picture book creators who, with a sense of curiosity, address all of life. Their stories 
include both darkness and light, order and chaos, humour and seriousness. 
They don’t shield the reader from what’s difficult. They tackle it head on and raise 
issues that are relevant to everyone, regardless of age.

Guided tours: Wednesdays, Saturdays & Sundays at 2 pm
Live streamed guided tours: 20.2, 20.3 & 3.4 at 12 noon
Open studio: Saturdays & Sundays at 11 am–2 pm 

Tours and workshops are presented in collaboration with Folkuniversitetet

Colour Fictions – from the Museum Collection The Nordic Watercolour 
Museum’s collection follows two clear themes: contemporary Nordic art, and 
visual storytelling in picture books and comics. But where is the line 
between these art forms? Is it true to say that all images tell a story? 
Participating artists: Vanessa Baird, Sigga Björg Sigurðardóttir, Ann-Mari 
Didoff, Cecilia Edefalk, Georg Guðni Hauksson, Kati Immonen, Martin Jacobson, 
KG Nilson, Julie Nord, Guðmundur Thoroddsen and Eva Vilne.

nordiska akvarellmuseet spring 2023

exhibitions
12 February–16 April 2023

Pija Lindenbaum, from Vitvivan och Gullsippan. Published by Lilla Piratförlaget 2021

KG Nilson, Among the Living and the Dead, 2002 (detail)

Opening hours 12 February–16 April 2023 Tue–Sun at 11 am–4 pm 
Admission 75 SEK. Admission free under 26 years. Annual card: 150 SEK
Contact Södra Hamnen 6, 471 32 Skärhamn / +46304–60 00 80 / info@akvarellmuseet.org / akvarellmuseet.org/en

concerts / watercolour courses / read alouds / film
flying blueberries / talks / guided tours / workshops


