DRAKBYGGE! AKVARELLWORKSHOP! BLÅS GLAS!
TECKNA SERIER MED SARA OLAUSSON!
MÅLA LANDSKAP I PARKEN! SMYCKESKONST
VÄRM MÄRSTA MED GARNAPA! MÅLA AKRYL!
ÅTERBRUKSKONST! BYGG MÖBLER TILL PARKEN!
LANDART-WORKSHOP MED HANNAH STREEFKERK!
POP UP PARK MÄRSTA
Öppet måndag - fredag klockan 12-17
27 juni - 6 juli & 30 juli - 17 augusti
Fri entré.
SIGTUNA MUSEUM
Öppet alla dagar 1 juni 31 augusti klockan 12-16.
Entré: 70 kr för dig över 20 år.
LUNDSTRÖMSKA GÅRDEN
Öppet alla dagar 12 juni 12 augusti klockan 12-16.
Fri entré.
SIGTUNA RÅDHUS
Öppet alla dagar 1 juni 31 augusti klockan 12-16.
Fri entré.

SOMMAR MED SIGTUNA MUSEUM & ART
SOMMARPROGRAM I SIGTUNA
AKTIVITETER PÅ SIGTUNA MUSEUM
SOMMARPROGRAM 9 juni – 31 augusti
Skapande verksamhet – inne i museets Studio och
ute i museets trädgård klockan 12-16 alla dagar.
Det är laddat med material och idéer för eget skapande
för stora och små. 27, 28, 29 juni & 4, 5, 6 juli finns en
konstpedagog på plats kl. 14-16.
Vi har även två olika barnspår i utställningen som passar
barn från 3 år och uppåt!
Se museets hemsida för uppdaterad information:
www.sigtunamuseum.se
AKTIVITETER PÅ LUNDSTRÖMSKA GÅRDEN
SOMMARPROGRAM 9 juni – 12 augusti
Gå in i butiken, genom bostaden och ut i trädgården.
Visning av Lundströmska gården en gång per dag
klockan 13.00. Max 12 personer. (cirka 15 minuter)
Gamla lekar i Lundströmska gårdens trädgård
klockan 12-16. Gå på styltor, rulla tunnband, kasta kula
och hoppa hopprep.
AKTIVITETER PÅ RÅDHUSET
Rådhusets värd introducerar gärna utställningen i
Rådhuset och den bevarade Rådssalen.
www.sigtunamuseum.se @sigtunamuseum
Facebook: Popup-park-Märsta @popupparkmärsta

VÅRA PLATSER I SIGTUNA
SIGTUNA MUSEUM
Adress: Stora gatan 55.
Öppet: Alla dagar 1 juni – 31 augusti kl 12-16.
Entré: 70 kr för dig över 20 år.
Aktuell utställning: Sigtunahistorier. 9 juni 2018
öppnade sista delen av utställningen Sigtunahistorier
på Sigtuna museum. Sigtunahistorier omfattar
historien i Sigtuna kommun från stenåldern och fram
till idag. Möt olika människor med olika berättelser
från olika platser under olika tider.
Museibutik med varierat utbud.
LUNDSTRÖMSKA GÅRDEN
Adress: Stora gatan 39.
Öppet: Alla dagar 9 juni -12 augusti kl 12-16.
Fri entré.
Upplev en godtköpshandel från förra sekelskiftet.
Diversehandel med karameller, hantverk och
presenter. Titta in i handlarfamiljens bostad!
RÅDHUSET
Adress: Stora torget.
Öppet: Alla dagar 1 juni -31 augusti kl 12-16.
Fri entré.
Titta in i den bevarade rådssalen.
Utställning om rådhuset som plats,
vilka människor som varit här och vilka
berättelser som utspelat sig. I rådhuset
finns en mindre souvenirbutik.

Sigtuna museum & Art erbjuder ett stort antal konstevenemang i den tillfälliga
Pop up-parken i Märsta. Vissa workshops anmäler du dig till i förväg men det går alltid
bra att bara komma förbi, vi har konstpedagoger på plats som tar emot dig!
Vi har aktiviteter i parken: måndag - fredag klockan 12:00 - 17:00,
27 juni - 6 juli samt 30 juli - 17 augusti. Alltid fri entré!
27 juni & 13 augusti Prova att gräva som en arkeolog! Vår kulturpedagog Anna Hedberg finns på plats. För alla åldrar. Drop-in!
28 - 29 juni Landart-workshop med den holländsk-svenska
konstnären Hannah Streefkerk som skapar en stor installation
i parken tillsammans med alla ni som är där! Hannah Streefkerk
arbetar främst med textila tekniker som virkning och broderi och är intresserad
av naturens kretslopp och processer. Instagram: @hannah_streefkerk
Material finns på plats. För alla åldrar. Drop-in!
2 - 3 juli Bygg möbler ute! En koja för en katt eller en soffa för hela gänget?
Bygg möbler till parken med Ingrid Westermark, arkitekt och konstnär.
Material finns på plats. För alla åldrar. Drop-in!
4 juli & 30 juli Recycla och skapa smycken Plåtslöjda och forma
aluminiumburkar och petflaskor till smycken och dekorationer!
Medtag gärna eget material så som 33clburkar, petflaskor eller konserver.
Workshopledare: Marcelo Gustafsson, konstnär och designer.
Material finns på plats. För alla åldrar. Drop-in!

31 juli - 1 augusti Drakbygge! Vi bygger egna drakar och ser hur högt de flyger.
Om vinden bär når vi kanske molnen? Workshopledare: Konstpedagogerna
Magnus Haag och Elisabeth Bucht från Barnens Å-hus i Uppsala samt
drakbyggaren Esmail. Instagram: @barnensahus
Material finns på plats. För alla åldrar. Drop-in!
2 - 3 augusti Vi värmer Märsta! Med tråd och garn värmer vi upp Märsta tillsammans.
Kom och bidra till en mjuk gemenskap i parken. Vi virkar, virar och kanske väver in miljön.
Vi hjälps åt och lär av varandra. Processen är vårt mål! Workshopledare: Elisabeth Bucht
(alias Garnapa), textilkonstnär och konstpedagog, till vardags verksam i Uppsala.
Instagram: @garnapa För alla åldrar. Material finns på plats. Drop-in!

Foto: Elisabeth Bucht/Garnapa

5 - 6 juli Akvarellworkshop! Måla akvarell i parken, för både nybörjare
och mer erfarna akvarellmålare. Workshopledare: Tania Goryushina, konstnär
och illustratör verksam i Stockholm. Instagram: @tyanachu
Anmälan: anna.hedberg@sigtuna.se senast 28 juni. För ungdomar och vuxna.
Material finns på plats. Kostnadsfritt. För barn pågår samtidigt drop-in-akvarell.

6 - 8 augusti Bygg trädmobiler!
Tillsammans smyckar vi parken med hängande skulpturer av återbrukat material!
Vi hänger upp blickfångande, glittriga och fladdrande mobiler som kickstartar fantasi
och lek. Ta gärna med eget material du vill återbruka; kapsyler, tyg, petflaskor
och annat som kan bli något nytt fantastiskt. Workshopledare:
Marcelo Gustafsson och Fredrik Berg, båda utbildade på Konstfack
För alla åldrar. Material finns på plats. Drop-in!

14 - 15 augusti Landskapsmåleri i parken!
Måla akryl under ledning av konstnären Anna Afzelius Alm.
Anmälan: anna.hedberg@sigtuna.se senast 13 augusti.
För ungdomar och vuxna. Material finns på plats. Kostnadsfritt.
16 - 17 augusti Serietecknarworkshop med Sara Olausson
Sara Olausson har bland annat gjort seriealbumen om Loranga,
Masarin & Dartanjang samt den uppmärksammade serieboken Det kunde varit jag om och
med Felicia Iosif från Rumänien. Anmälan: anna.hedberg@sigtuna.se senast 13 augusti.
För ungdomar och vuxna. Material finns på plats. Kostnadsfritt.

Bild: Sara Olausson

9 augusti Blås glas!
Tillsammans med delar av glasgruppen BOOM! får du prova
att blåsa glas i deras mobila glasugn.
För alla åldrar. Material finns på plats. Drop-in!

