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Film
LOVA ATT ALDRIG 
SLUTA KRAMAS
Hälsinglands museum
 
Måndag till fredag visas fil-
men Lova att aldrig sluta 
kramas kl 13 i Hälsinglands 
museums hörsal. Filmen 
handlar om Glada Hudik- 
teaterns Bosse Östlin som 
gick bort i juli 20 15. Bosse 
var en folkkär skådespelare 
och den som gav kramen ett 
ansikte. 

»Får jag en kram så blir 
jag på glad-humör« brukade 
han säga. I november 2016 
hyllades han med en egen 
skulptur utförd av Hanna 
Beling som finns placerad 
ett stenkast från museets 
entré.

Arrangör: Hälsinglands Museum

Dokumentärfilm
JONAS SIMA  
om GÖSTA BOHM
Hälsinglands museum

Torsdag 5 oktober kl 18  
visas Jonas Simas doku-
mentär God vän med 
skapelsen om konstnären 
Gösta Bohm i Hälsinglands 
museums hörsal. 

Jonas Sima själv inle-
der filmvisningen. Utöver 
måleriet var Gösta Bohm 
en mångsidig konstnär 
som bland annat har gjort 
helväggsmosaiken »Havet – 
Solen« som kan beskådas  
i Hudiksvalls badhus. 

Arrangör: Hälsinglands Museum

Oljeanimerad film
LOVING VINCENT
Torsdag 5 oktober 19.00
Iggesunds Folkets Hus

Det är den 29 Juli 1890 
och en skadad man kom-
mer stapplandes ner för 
en gata i den lilla franska 
staden Auvres. Han trycker 
sina händer mot ett färskt 
skottsår i magen. Mannen 
är Vincent Van Gogh – vid 
tiden okänd för omvärlden, 
i dag en av tidernas största 
konstnärer. Hans tragiska 
död är omgärdad av mystik 
och spekulationer – vem var 
det egentligen som sköt? 

Loving Vincent fångar 
på ett unikt sätt Vincent 
Van Goghs konstnärskap, 
livsöde och död genom att 
ge röst åt hans brev, och 
nytt liv åt karaktärerna i hans 
målningar. Produktionen 
av denna världens första 
helt oljeanimerade film har 
sysselsatt 150 konstnärer 
som tillsammans produce-
rat en oljemålning för var 
och en av filmens 65 000 
bildrutor. Resultatet är en 
färgsprakande, faschineran-
de och rörande berättelse 
om skaparglöd, passion och 
förtvivlan, producerad av 
Oscarsvinnande Breakthru 
Films och Trademark Films.

I rollerna: Saoirse Ronan, Aidan  

Turner, Eleanor Tomlinson

Regi: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Speltid: 1 tim 35 min

Genre: Animerad film

Åldersgräns: Ej angivet

Originaltitel: Loving Vincent

Pris: 60 kronor inklusive fika och lotter

Arrangör: Bio Kontrast i samarbete 

med Hudiksvalls Konstgille

Ett drömspel för små
HALLÅ MIRÓ
Lördag 7 oktober kl 13.0 0
Kulturhuset Glada Hudik, 
Rådhussalen

Ett poetiskt och musikaliskt 
drömspel för små-åringar, 
fritt efter målningar av Joan 
Miró (1893 – 1983). Den 
spanske målaren var oerhört 
produktiv. Hans surrealis-
tiska bilder har inspirerat 
människor över hela värl-
den, inte minst barn. Vi har 
låtit oss inspireras av de 
underfundiga och roliga 
figurer som finns i Mirós 
tavlor. I kombination med 
eget skapande ger vi dem liv 
och leklust. Vår föreställning 
utgår från tankar och känslor 
runt ett konstverk: En tavla 
som ger det lilla barnet, med 
all dess fantasi och längtan 
efter lek, oändliga möjlig-
heter.

Visas även som skolföre-
ställning under veckan. 

Målgrupp: 2 – 5 år

Speltid: 30 min

Entré: 60 kr

Biljetter: Kulturbiljetter.se,  

Visit Glada Hudik tel 0650 -191 0 0, 

eller på plats 1 tim innan.

Arrangör: Hudiksvalls kommun,  

Kultur och Fritid

Vernissage 
NICKE ROSÉN
Hälsinglands museum

Lördag 7 oktober öppnar 
Hälsinglands museums  
utställning med verk av 
Nicke Rosén som kon-
centrerar sig på skulptören 
Nicke Roséns arbeten från 
60-talet med de första instal-
lationerna och happening-
arna och ger en tillbakablick 
på det lekfulla årtiondet. 
Vernissagen börjar kl 13 
och Ludvig Rasmusson 
inviger. Utställningen pågår 
fram till 25 november.

Arrangör: Hälsinglands Museum

Öppen ateljé
AKTIVITETS-
FABRIKEN  
Har öppet hela veckan.

Titta in hos konstnären  
Markus Anteskog, illus-
tratören och konstnären 
Jens Ahlbom och inre-
daren och scenografen 
Sophie Knapp i deras 
lokaler i Aktivitets- 
fabriken under veckan. 

Utställning
BRUTUS ÖSTLING
BEVINGAT. MÖTEN  
I FÅGELMARKEN
23 september – 15 oktober
kl 11.00 
Galleri 316 KUBIK
 
I utställningen möter vi spel-
galna småtrappar och tjädrar, 
revirhävdande brushanar, 
ståtliga och komiska hägrar 
av alla slag, barrskogens tysta 
jägare – lappugglorna – och 
spökugglan från norr, fjäll- 
ugglan. Vi möter oceanernas 
giganter, albatrosserna, men 
också vanliga trutar. Havsörn 
och kungsörn i nordisk miljö.

Och kanske någon 
lammgam från Pyreneerna 
eller krushuvad pelikan från 
Grekland med ett vingspann 
på tre meter.

Brutus Östling är känd 
för sina mycket personliga 
fågelbilder och brukar om-
nämnas som en av världens 
främsta fågelfotografer.

Arrangör: Hudiksvalls Konstgille

Jens Ahlbom, Streets of Manhattan

Nicke Rosén, Multikonst

Samtal
OFFENTLIG KONST, 
SAMTAL MED  
MARK ISITT
2 oktober 18:0 0 – 19:30
Hälsinglands Museum
 
Hälsinglands museum 
bjuder in till ett samtal kring 
den offentliga konsten och 
det gemensamma rummet.
Mark Isitt är journalist,  
författare och arkitekturkri-
tiker på Göteborgs-Posten 
och i Sveriges Radio.
Medverkar gör även:
Ola Granath, konstnär och
Joel Bergroth, antikvarie 
på Hälsinglands Museum.

Arrangör: Hälsinglands Museum


