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USEUMSnatt
stavanger

08.11.2013 kl.19.00–23.00

En magisk natt
på Arkeologisk museum
det skjer i underetasjen:
•C
 SI Våland 2013: Hva skjedde på Våland 5. oktober?
Bli med og løs mysterier.
•T
 idsmaskinen: Gå inn, reis 10 000 år tilbake i tid –
til en steinalderboplass! Der kan du prøve ildbenken, dra
på fisketur i stokkebåten og male mel på steinaldervis.
• kl. 19.00–21.00: Åpen smie. Møt smed Geir Magnussen
Det skjer i Museumskafeen
• Kveldsmatmeny
• Kl. 22.15: Arkeolog Gitte Kjeldsen presenterer
bronselurenes relasjon til kultplasser i yngre bronsealder.
• Kl. 22.30: Nattkonsert med bronselurer og slagverk.
Det skjer i Museumshagen
• sverdkampaktiviteter for barn, besøk vikingteltet og
stek og smak hellebrød. Salg av «Vikingsodd».
• Kl. 20.00: Sverdkampoppvisning med Rygene
blankvåpenforening.
Det skjer i utstillingene
•C
 SI Hafrsfjord år 872: Utforsk og finn ut hva som kan
ha skjedd ved Hafrsfjord for over 1100 år siden!
• Kl. 20.00–22.00: Møt arkeolog Olle Hemdorff som
forteller om årets funn og resultater.
• Kl. 19.15, 21.15: Hør fortellingen «Kverna som står og
maler på havets bunn» med Tomas Kinck Wold.
• Kl. 19.15, 20.15, 21.15: Møt en vikingkvinne som
forteller om sine staute medsøstre i utstillingen Utferd.
Det skjer i 2. etasje
•B
 iblioteket: Servering av steinalderboller med drikke.
QUIZ med flotte premier
• Konserveringsavdelingen
kl. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00:
Arkeologikonservatorene viser et vikingsverd på nært
hold. Steinkonservatoren forteller om Domkirkens
stein. Malerikonservatorene snakker om hvordan
UV-lys og røntgenfotografi brukes til å avsløre hvilke
hemmeligheter som skjuler seg i gamle malerier.
• Kl. 19.00–22.00 Godteriverksted i Gullkornutstillingen
og omvisning. Vi henter inspirasjon fra frøenes verden.
Lag pillefygert, se i mikroskop, lær om bruken av kvernstein
og mal ditt eget mel til hellekakesteking.

KL. 22.30

NATTKONSERT
med bronselur og slagverk
Musikere
• Gaute Vikdal: bronselur
• Jens Christian Kloster: bronselur
• Ivar Atle Fjordheim: slagverk
Musikk
• Mogens Andresen: Lad lurene klinge
• Gaute Vikdal: Radius 3
• Bjørn Andor Drage: Hårbardskvad

