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Om Kulturen 
Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av 
kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan 
besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på 
landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan 
också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst 
till modern design, från medeltidens historia till samtiden, 
från lokal kultur till världskultur.  Dessutom erbjuds 
programverksamhet för alla åldrar. 

Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som 
välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i 
Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens 
Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.
   

Välkommen som medlem
Som medlem i Kulturen är du med och stöttar verksamheten 
och du får fri entré till museet under ett helt år. Du kan bli 
medlem via vår hemsida kulturen.com där du också kan 
läsa mer om medlemsskapet. Du kan även mejla medlem@
kulturen.com eller ringa oss på 046-35 04 41. 

Öppettider & entré 
September till april har vi öppet tisdag till söndag kl 12.00–
16.00. Entré: Vuxna 90 kr, pensionärer 60 kr, studenter 45 
kr. Medlemmar samt barn och unga under 19 år fri entré 
under ordinarie öppettider. Grupper om minst tio personer 
betalar 60 kr per person. 

En levande webbplats
Genom vår webbplats kan du hålla koll på vad som är 
på gång på Kulturen. Du kan läsa om utställningar och 
programverksamhet, om våra kulturhistoriska byggnader 
och trädgårdar och du kan söka föremål från samlingarna 
i vår databas. Under ”Bakom kulisserna” kan du läsa 
mer om hur vi arbetar här på museet. Välkommen att 
besöka kulturen.com, där du även kan anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev.
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Granne med Kulturen
På Kulturen firar vi 100-årsjubileum för den folkkära diktaren 
Britt G Hallqvist med utställningen Granne med Kulturen. 
Vi visar originalillustrationer från samlingsvolymen Gräset 
skrattar med bilder av bl a Sven Nordqvist och Gunna Grähs.

Utställningsperiod 15 februari–4 maj 2014

Invigning 15 februari kl 14 med kommunalråd Tove Klette, 
sonen Martin Hallqvist och barnbarnet Harald Winter.

Teater

Teater Sagohuset spelar Festen i Hulabo. Pjäsen bygger på 
Britt G Hallqvists text och Helga Henschens illustrationer. 
Den framförs av en skådespelare, en dansare och en musiker.
Biljettpris 80 kr/person. Förköp i museets entré. Från 2 år.

Söndag 15 mars kl 13 & kl 14

Vi inviger våren med miniväxtmarknad och trädgårds-
föredrag med Sanna Töringe på temat ”Paradiset – 
underbart, enkelt och lite lagom slarvigt i trädgården”. 
Barn är välkomna att så ett frö i papperskruka.

Söndag 13 april kl 13-16, med föredrag kl 14. Fri entré 
för både Kulturens och Lunds trädgårdssällskaps 
medlemmar. 

Sportlovsaktiviteter
Du anmäler dig via www.kulturen.com/bokning. Begränsat 
antal platser. Entré: 90 kr/vuxen, 30 kr/barn, medlemmar gratis. 

Kl 11–12  Vi tittar på pärlor och spelmarkörer från 
medeltiden. Därefter skapar vi egna i cernitlera. Från 5 år.

Kl 13–14  Vi startar i utställningen Min värld, där årskurs 3 
har dokumenterat sina tankar och drömmar. Därefter gör vi 
egna enkla böcker med hjälp av tidningsurklipp, stämplar 
och färg. Från 6 år. Tisdag 18, onsdag 19, torsdag 20 & 
fredag 21 februari

Visning av utställningar
Följ med på en visning av någon av våra utställningar kl 
14.00–14.30. Vi samlas i huvudentrén. Ingår i entrépriset.

Onsdag 22 januari Guldkorn ur samlingarna

Onsdag 29 januari Denise Grünstein

Onsdag 5 februari Om konstnären GAN 

Onsdag 12 februari Guldkorn ur samlingarna

Fredag 14 februari Alla hjärtans dag – Bröllop!

Onsdag 19 februari Denise Grünstein - fotografier

Onsdag 26 februari Stradanus – hovkonstnär hos Medici

Onsdag 5 mars Guldkorn ur samlingarna

Onsdag 12 mars ByggnadsKulturen

Onsdag 19 mars Granne med Kulturen – Britt G Hallqvist

Onsdag 2 april BokKulturen

Onsdag 9 april Stradanus - hovkonstnär hos Medici

Onsdag 16 april Granne med Kulturen – Britt G Hallqvist

Onsdag 23 april ByggnadsKulturen

Helgvisning av friluftsmuseet

Följ med på en visning av hus och trädgårdar i  friluftsmuseet 
kl 14-14.45. Vi samlas i huvudentrén. Ingår i entrépriset. 

Söndag 2 februari Om museets hus och park

Söndag 23 februari Om museets hus och park

Lördag 8 mars Om kvinnorna i husen 

Söndag 9 mars Om museets hus och park

Söndag 23 mars Om museets hus och park

Söndag 20 april Om museets hus och park

Annandag påsk 21 april Om museets hus och park

VISNINGAR 

Min värld
En utställning om och av årskurs tre i Västra Ingelstad. 
Här möter vi barnens unika värld dokumenterad och 
gestaltad av dem själva. 
Utställningsperiod 12 januari–24 augusti 2014

Denise Grünstein
I utställningen visas bilder från fotografen Denise Grünsteins 
senaste serier Wunder och Winter, men även verk från äldre 
serier.

Utställningsperiod 19 januari–30 mars 2014 

Invigning söndag 19 januari kl 14 med Cecilia Nelson, 
tidigare chef för Lunds konsthall. 

Denise Grünstein på djupet

Samtal och fördjupning om Denise Grünsteins fotografiska 
konst med Linda Fagerström, doktor i konstvetenskap.

Söndag 2 mars kl 14.00–14.45, ingår i entréavgiften.

Att göra skillnad – att rädda liv
Få känner till att de bulgariska judarna helt undkom 
Förintelsen trots att landet var allierat med Nazityskland. 
Den bulgariska historien visar att motstånd mot Hitler och 
nazismen var möjlig, vilket reser frågor kring civilsamhällets, 
kollektivets och individens makt.

Utställningsperiod 21 januari–28 februari 2014

Förintelsens minnesdag 

Högtidstal (på engelska) av Bulgariens ambassadör i 
Sverige. Musik med bland andra pianist Håkan Carlsson. 

Måndag 27 januari kl 14-15, fri entré.

Filmvisning

Se dokumentärfilmen Beyond Hitler’s grasp, baserad på en 
bok med samma titel. Filmen handlar om hur de bulgariska 
judarna undkom Förintelsen. Obs! Filmen är på engelska 
och textning saknas! 

Torsdag 27 februari kl 14-15.10, ingår i entréavgiften.

NYA UTSTÄLLNINGARNYA UTSTÄLLNINGAR FÖR BARNFAMILJER

Påsklov 
Välkommen att pyssla inför påsken! Både fritidsgrupper 
och familjer är välkomna. Du anmäler dig via www.kulturen.
com/bokning. Begränsat antal platser. Entré: 90 kr/vuxen, 30 
kr/barn. Gratis för Kulturens medlemmar. 

Tisdag 15 april- onsdag 16 april kl 11, 13, 14.30

Skärtorsdagsfirande
Denna dag sjuder det av liv i parken. Barnen får 
gärna komma som påskkärringar eller påskgubbar. 
Ansiktsmålning, påsklekar, pyssel, såpbubbelblåsning 
och äggrullning är några av aktiviteterna. Vid slutet av 
dagen blir det flygförsök till 
Blåkulla.

Fri entré för alla barn, 
vuxna betalar entré. 
Ingen platsbokning. 

Torsdag 17 april 
kl 13.00–15.30

Familjeverkstäder
Du anmäler dig till 
verkstäderna via www.
kulturen.com/bokning. 
Begränsat antal platser. 
Entré: 90 kr/vuxen, 30 kr/
barn. Medlemmar gratis. 

Riddartema
Vi tittar in i utställningen 
Metropolis – Lund på Medel
tiden och skapar sedan 
läderpåsar. Från 5 år. 

Lördag 1 mars kl 13-15

Vi gör en ”jag-bok”
Vi inspireras i utställningen Min värld och gör därefter 
varsin liten bok med bilder, text och urklipp. Från 7 år.

Lördag 29 mars kl 13-15. 
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