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Storvågan - Kabelvåg
søndag 29. september
kl. 10.00 - 16.00
• program •
lofotmuseet kl. 10.00 – 16.00
• Glimt fra fyr

		 Utstilling og omvisninger med fokus på Kystverkmuseas
		 virksomhet. Visning av filmen ”Glimt fra fyr”

• Kystkvinner og fiskeriene

		 Formidling av tradisjonelt håndarbeid knyttet opp mot
		 Lofotmuseets forskningsprosjekt “Kystkvinner og fiskeriene”.
		 Aktiviteter for barn.

• Middelalderutstillingen

		 Vágars historie og de arkeologiske utgravningene i området
		 formidles ved Lofotmuseet gjennom utstillinger og omvisning.

galleri Espolin 10.00 – 16.00
• Se Torsken

		 En fantastisk utstilling fra Tromsø Museum som forteller om
		 torsken og dens betydning for alle oss som bor og virker her.
		 Utstillingen er åpen fra 20. september – 31. oktober.

• Kl. 13.00 ”Kod og Tod svømmer igjen”

		 Kod og Tod med ny forestilling for de minste.
		 m/Dag Kajander

lofotakvariet kl. 10.00 – 16.00
• ”Norsk havbruk og sjømat i et fremtidsperspektiv”
• Mini utdanningsmesse ved Universitetet i Nordland,
		 Vest-Lofoten Vgs., FHL-Havbruk
• Filmer og informasjon, guidede turer til akvariets oppdrettsanlegg
• Foredrag om norsk havbruk og fiskeri - omvisninger ute og inne
		 ”Fiskesprell” fra FHL Havbruk
• Grilling og smaksprøver
• Lofoten Undervannsklubb (værforbehold)
• Eliasbåten (værforbehold)

nyvågar Kl. 12.00 – kl. 14.00
• Skreien som drivkraft i historia

		 Mellomalderens og reformasjonstidas samfunn og kultur på den
		 nordnorske kysten
		
		
		
		
		
		
		

Den fleirfaglege forskingsgruppa Creating the New North ved
Universitetet i Tromsø (uit.no/cnn) formidlar forsking på
stader der historia har sett sterke spor: i gamle Vágar – ei gong
Noregs viktigaste by, vil gruppa gjennom ulike foredrag belyse 		
korleis skreien – den nordnorske kystens viktigaste ressurs – har
gitt liv til fiskevær, bygd byar, utsmykka kyrkjer og knytt kontaktar
med den store verda:

• Reidar Bertelsen:

		 Fiskerbønder, fiskevær og Europas nordligste by

• Yassin Nyang Karoliussen:

		 Importert keramikk – importert bordskikk?

• Sigrun Høgetveit Berg:

		 Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?

• Rognald Heiseldal Bergesen:

		 Kunsthistoriske spor etter tørrfiskhandelen i Lofoten og Vesterålen

• Dikka Storm:

		 Stat, misjon og lokalkunnskap

• Roald Kristiansen:

		 Vesterålens presteskap

nyvågar kl. 14.30 – 15.15
• SALT:

		
		
		
		
		

Vitenshow ”Hav og vann – fasinasjon og begeistring” med SALT.
Populærvitenskapelig presentasjon innen tema ”Hav og vann” for
mennesker som er unge i kropp eller sinn. Her vil havets og
vannets fasinerende egenskaper formidles ved hjelp av rekvisitter,
eksperimenter og uventede innfallsvinkler.

åpen kafe på nyvågar kl. 11:00 - kl. 17:00

Arrangør:
Storvågan AS • www.storvagan.no • Tlf: 95 77 44 01

