SommerProgram 2013
åpningstider

arrangement på våre anlegg i sommer
5.juni 16:00 – 18:00 Baaskidag på Skibotn Markedsplass.

Årets sesong begynner søndag 29. juni og Åpne boder og smie med demonstrasjon av
smiteknikker
vi holder åpent fram til søndag 11. august. Se under de forskjellige
9. juni 13:00-17:00 Tørfossdagen.
anleggene for dager og tider.

i anledning Baaskifestivalen holder museet ÅPENT på
Tørfoss Kvengård. Det vil være brødbaking
og tradisjonell badstu. Ove Kohkoinen vil
Gamslett fiskarbondegård i Lyngen hol- holde kurs i knyting av badstulimer. Torvald
der åpent i sesongen torsdag-søndag KL. Pääjärvi kommer og spiller musikk.

11-17. Omvisninger ved etterspørsel hver
hele time, norsk og engelsk.

Skibotn Markedsplass i Storfjord holder åpent onsdag-søndag, kl. 11-17. I år
kan du se utstillingen «Stopp en hel»; om
gjenbruk og redesign før og nå.
Permanent utstilling: «Marked og
Læstadius»-om Skibotnmarkedet; et av
de viktigste handelsmarkedene på Nordkalotten
Det vil bli salg av redesign fra lokale
produsenter. Salg av kaffe og vafler.

11. juni 11:00
Feiring av 100-årsjubileet og
Utstillingsåpning i Sokkelvikhuset.
PÅ selveste hundreårsdagen markerer vi 100 år med
kvinners stemmerett. vi åpner en Utstilling
om stemmerettsjubileet som inkluderer en
egenprodusert tilleggsutstilling om de første
kvinnelige politikerne i Nord-Troms.
19. juni 18:00 utstillingsåpning i Burfjord
Åpning av jubileumsutstillingen ”kvænangen i 150
-en fotofortelling”
26-29. juni Smikurs Skibotn Markedsplass.

Holmenes Sjøsamiske gård i Kåfjord holder åpent 4. juli- 1. august,
torsdag-søndag KL. 11-17. Vi selger kaffe
4.juli 17:30
FOREDRAG PÅ SKIBOTN MARKEDSPLASS
Irene Andreassen fra Kvensk Stedsnavntjeneste,
og vafler. Omvisning hver dag.
Maursund gård i Skjervøy holder åpent
lørdag og søndag, KL. 11-17. Du kan se
utstillingene «Tett inntil» og «Fiske i
Nord-Norge». Omvisning i Huset. Det vil
bli servert varm middag hver søndag Og
selvfølgelig
hjemmebakte kaker og kaffe.
I Sokkelvikhuset i Nordreisa viser vi
utstillingen ”Likestillingslandet
Norge” som omhandler stemmerettsjubileet-Om Kvinner i Norge og NordTroms. Åpningstider følger Kronebutikken.Tørfoss Kvengård vil være
åpen helgene 13-14. juli, 27-28. juli og
10-11. august. KL. 11-17. Vi serverer kaffe
og kake. VI fyrer opp i røykbadstu og
brødovnen. Ta med egen deig.
I Flerbrukshuset i Burfjord viser vi
fotoutstillingen «Kvænangen i 150-en
fotofortelling» i anledning
Kvænangens 150-års jubileum,
i samarbeid med Kvænangen kommune.
Åpent Mandag-fredag 10-18, Lørdag og
Søndag 12-18.

Høgskolen i Alta holder foredraget:
”Kvensk språk i Språkåret 2013. Status og framtid for
det kvenske språket.”
6. juli kl 12:00-17:00
Markedsdag på Holmenes
Markedsboder, demonstrasjoner av
husflidsteknikker, strikkemarsj, turmarsj, salg av
kaffe og middag.
-Og kanskje blir det en ridetur for de små?
10-12. juli Barnefestival på Holmenes
Se programmet til Riddu Riddu festivalen
på www.riddu.no
28. juli klokken 16:00 Utegudstjeneste
med prost Mogensen på Holmenes Sjøsamiske gård.
18. august kl. 11:00 - 15:00 Gamslettdagen
Kulturmarsj for store og små , boder med salg av
lokalproduserte produkter og konkurranser
for alle. Demonstrasjon av livet på en
fiskarbondegård på 50-tallet.
30. august 21:00-23:00 kONSERT I nAUSTET PÅ mAURSUND
irsk folkemusikk ved trioen Travis

Ring oss på 97558330 ved 					
eventuelle spørsmål

Billettpriser
Voksne 40kr barn 30kr

familie 70kr

En fullprisbillett gir halv pris på
inngang på alle våre andre anlegg.

for mer informasjon
se våre nettsider
www.ntrm.no

Sommerprogram 2013

Fra utstillingen ”tett inntil” som står på maursund gård i
sommer

Fra utstillingen ”Stopp en Hel” som i
sommer kan sees på
Skibotn Markedsplass

-Traktorkjøring på NAvit Bilde fra museets samling
kan sees på Kvænangens
150-års jubileumsutstilling
i Burfjord

