FILM PÅ LARVIK MUSEUM

ÅPNINGSTIDER HØSTEN 2016

Verksgården:

Tirsdag - fredag 12.00-15.30
Søndag 12.00-16.00

Herregården:

Åpent etter avtale og ved
våre arrangementer

Sjøfartsmuseet:

Åpent etter avtale og ved
våre arrangementer

BILLETTPRISER

Hver tirsdag til fredag og søndag kan du se filmer fra Larvik.
Filmene gir et spennende innblikk i hvordan byen har forandret
seg de siste 100 årene.

Voksne

50,-

Barn

Gratis

Student/honnør

30,-

Grupper (minst 10)

30,-

Årskort voksne

100,-

Årskort familie

200,-

Kl. 12.00:
Filmen «Larvik - Byen mellom skog og hav» ble laget til Larviks
byjubileum i 1946. Filmen er 75 minutter lang og har glimt fra
dagligliv, natur, næringsliv, kongebesøk og historie i etterkrigstidens Larvik.

For mer informasjon om museets arrangementer og utstillinger,
se våre hjemmesider www.larvikmuseum.no eller ring oss på
telefon 48 10 66 00.

Kl.13.30:
Denne filmen er en sammenklippet versjon av filmene som ble
laget til Larviks byjubileer i 1921, 1946 og 1971, og gir et unikt
bilde av hvordan byen har utviklet seg de siste 100 årene.
Følg @larvikmuseum oss på Facebook og Instagram

HØSTPROGRAM 2016

KULTURMINNEDAGEN
Herregården 11. september 12.00-16.00

ØSTLANDSPOSTEN 135 ÅR! AVIS FØR OG NÅ

Herregården:

Verksgården søndag 16. oktober kl. 12.00 - 16.00

13.00

Eventyrstund i Larvikssalen

12:00

Skattejakt for barn i Herregårdshagen

14.00

13.00

«Herregårdens historie gjennom 342 år»
En vandring gjennom Herregårdens vestfløy.
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har
foretatt bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser av hovedbygningen og vestfløyen. Hva kan
vi lære av resultatene og hvordan bruker vi kunn
skapen?

I år kan Østlands-Posten feire sitt 135-årsjubileum . Sammen
med ØP har vi denne dagen et spennende program for både
barn og voksne som gir innblikk i hvordan man lager avis før
og nå

Skolestue med strenge frøken Schladdermund
og Rullgardine

15.00

Omvisning i Herregården for voksne med konserva
tor Aina Aske

12.00—16.00
Kom og se hvordan Østlands-Posten lages!
ØP flytter sin redaksjon til museet denne dagen, og
du kan se hvordan avisa lages på nett og papir. Det
vil også bli sendt live fra museet denne dagen.

17.00
-20.00

14.00

«Herregårdens møbler, tapet og tekstiler»
På grunnlag av inventarlister og bevarte gjenstander kan vi danne oss et bilde av hvordan Herre
gården var innredet til forskjellige tider. Hvilke valg
står vi overfor når rommene skal innredes på nytt?

15.00

Omvisning i Herregården

12.15:

Møt en journalist.
Har du lurt på hvordan en journalist jobber? I museet
kan barna få svar på det de lurer på. En av ØPs journalister intervjues av museets Ane Ringheim Eriksen.

13:00

Gamle avisannonser
Hva kan gamle avisannonser fortelle oss om hvordan
det var å leve i Larvik for 100 år siden. Museumspedagog Marianne Sørensen forteller,

14:00

Østlandsposten—fortid og framtid
Sven Einar Hansen forteller om Østlandspostens
spennende historie, og redaktør Terje Svendsen
forteller om hvor avisa går videre med dagens digita
le utvikling.

Kveldsvandring i Herregården.
Kanskje møter du noen av dens tidligere beboere?

Vil du sikre deg plass på kveldsvandringen?
Meld deg på til ane.ringheim.eriksen@vestfoldmuseene.no
innen fredag 11. november.

12. november blir det kveldsvandring i Herregården.
Foto: Vidar Askeland.

KULTURNATT
Lørdag 12. november kl. 12.00 - 20.00
Verksgården :

HØSTFERIEAKTIVITETER
Verksgården 2. - 7. oktober kl. 12.00-15.30
Bli med på omvisning i utstillingen Larvik i endring, og hør mer
om hvordan det var å bo i Larvik for 100 år siden.
Etter omvisningen blir det skattejakt og verkstedsaktiviteter.
Du kan også se Larviksfilmene fra 1921, 1946 og 1971 og
se hvordan byen har forandret seg de siste 100 årene.

12.00

Omvisning og skattejakt for barn

13.00

Omvisning i utstillingen Larvik i endring

14.00

«Musikklivet i Larvik 1850 – 1910»
Foredrag ved Odd Terje Lysebo.
Larvik hadde et særdeles rikt kultur og musikkliv i
perioden 1850 – 1910. Vi møter en rekke sentrale
personer, institusjoner og hendelser fra Larviks kultur
elle gullalder.

FOREDRAGSKVELD: JUGENDSTILEN
Verksgården torsdag 24. november kl. 19.00
«Jugendstilen: et uttrykk for samfunnsendringer 1880-1915»
Museumsdirektør Nils Anker gir et innblikk i Jugendstilen som
preger bygninger fra forrige århundre både i og utenfor Larvik.
Kl. 18.00, i forkant av foredraget, holder Ane Ringheim Eriksen en omvisning i utstillingen ”Larvik i endring 1880—1915”

JULEVERKSTED OG JULEFORTELLINGER
Verksgården lørdag 26. november kl. 12.00 -15.30
Velkommen til gratis juleverksted i regi av Larvik husflidslag
og Larvik museum.
Kl. 13.00 blir det dessuten omvisning for barn i utstillingen
”Larvik i endring”, og ca 14.00 leser vi julefortellingen ”Bygda
som glemte at det var jul” av Alf Prøysen.

