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1.2 – 22.4 
Håkon Bleken – 
«Kulltegninger, collager og 
grafikk. Maleren, tegneren, 
grafikeren og samfunnsaktøren 
Håkon Bleken, denne viktige 
stemmen i norsk kunst 
gjennom snart 70 år, fylte 
9. januar 89 år. 1. februar 
åpner han en utstilling med 
kulltegninger og collager i 
‘Krona’; alle arbeider fra de 
siste år. Tross sin høye alder 
møter vi her en kunstner som 
ufortrødent følger sitt livs 
kunstneriske prosjekt. Fortsatt 

forbauser og betar han oss ved sin evne og kraft til stadig å fornye 
seg; til stadig å levere bilder som fenger oss.
Bleken har gjennom alle år vært en flittig utstiller og er representert 
i alle landets sentrale museer og offentlige og private samlinger. 
Han har utført en rekke utsmykninger både i kirkerom og i private og 
offentlige bygg, herunder Høyskolen i Molde. 
Utstillingen rommer 11 kulltegninger, 3 collager og 5 grafiske blad. 
Grafikken vil være tilgjengelig i butikken.
 

31.5 – 2.9 
«I vognskjulet» - 
egenprodusert kulturhistorisk 
utstilling 
I Romsdalsmuseets samlinger 
finnes en rekke stasvogner 
og flott utstyr tilhørende 
hestene som dro vognene. 
Kulturhistorisk har hesten en 

viktig rolle, også i Romsdal. Hestens betydning for transportsektoren 
har betydd mye for et samfunns videreutvikling, både i lokal og 
større sammenheng. Det er mange kulturhistoriske perspektiver med 
hesten som et bruksdyr på landet og i byene. Utstillingen handler om 
hestekjøretøy og hestetransport knyttet til flere ulike bruk. 
Det er også viktig å vise hva som finnes i samlingene – så denne 
sommeren er det kjøretøyskatter som vises fra museet.

UTSTILLINGER I KRONA
20.9 – 18.11 
Gjert rud Hals – «Gjennom 
Maskene»
Gjennom årene har 
kunstneren Gjertrud Hals 
arbeidet i både to- og 
tredimensjonale former 
med stadig utforskning 
av nye materialer og 
teknikker innenfor Fiber Art 
– Fiberkunst. Utstillingen 
«Mellom Maskene» er en retrospektiv utstilling, hvor vi får et 
innblikk i kunstnerens skiftende uttrykk og materialbruk gjennom de 
senere årene.
Gjertrud Hals, er en av våre best kjente kunstnere internasjonalt og 
en pioner innen fiberkunst, gjennom sine tredimensjonale arbeider. 
Hennes internasjonale gjennombrudd kom i midten av 1980-tallet 
med LAVA, en serie laget bomull og linmasse som markerte 
overgangen fra tekstil til skulpturell fiberkunst. Gjertrud Hals er 
født på Finnøy i 1948, har sterke røtter til Nord-Vestlandet og anser 
selv at naturen og områdene her har hatt stor påvirkning på hennes 
kunstnerskap. Med «Mellom Maskene» får vi et møte med hennes 
kunst i Krona.

 

2.12 – 6.1. 2019 
Juleutstilling i Krona 
– egenprodusert 
salgsutstilling
I samarbeide med Molde 
Kunstforening og andre 
aktører innen kunst og 
kunsthåndverk, presenterer 
Romsdalsmuseet sin 
første juleutstilling i Krona. 
Utstillingen viser aktuell 
kunst og kunsthåndverk og er en salgsutstilling. Utstillingen står ut 
første uke i januar 2019. 



FEBRUAR
1.2–22.4 Utstillingsåpning; Håkon Bleken, «Kulltegninger, colla-

ger og grafikk». Åpning ved Edvard Hoem og kunstnersamta-
le med Karin Hellandsjø. Krona kl. 19

13.2–18.2 Museumsfestuke i Krona. Foredrag og aktiviteter for-
middager og kvelder. Se eget program. 

14.2 Årsmøte i Nesset prestegards Venner. Fjøsen kl. 19
27.2 Formiddagskafé med RMV: Terje Thingvold: «Med nål og tråd 

mot Hitlers menn». Kafe Mali kl. 12 
 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

MARS
1.3 Årsmøte Romsdalsmuseets Venner i Krona kl. 19
6.3 «Håkon Bleken»; Kunstkveld om Blekens kunst ved Hilde  

Stenmark Kvennes. Krona kl. 19 
8. 3 Kvinnemarkeringsdag i Krona. «Profesjonelle jordmødre. Et 

pionertiltak i Møre og Romsdal før 1800», foredrag med Atle 
Døssland Kl. 18.

14.3 Årsmøte ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden
17. 3 Lansering «Artisans in work/Economuseé – Romsdals-

museets bunader i nytt format». Krona kl. 11–16. Eget 
program annonseres. 

20.3. Formiddagskafé med RMV: Aage Wold: «Då sølvrev feberen 
herja på bygdene». Kafé Mali kl. 12

22.3 «Det er gull alt som glitrer» - om gullfunnet på Tornes. 
 Foredrag med Bjørn Ringstad, Krona kl. 19

 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

APRIL
6.4 Kulturkveld for Konfeksjonsmuseet. «Artisans in work –nytt 

konsept for Romsdalsmuseets bunader. Krona kl. 19 
7.–8.4 Dugnad og årsmøte (8.4) Steffågardens venner, Ona.
12.4  «Ivar Aasen, Nynorsk og Romsdal», foredrag med Anders 

Aanes fra Nynorsksenteret. Krona Kl. 18
18.4 Kveldssete på Løvikremma: «Kystspråk» ved Ove Orvik. I 

samarbeid med Aukra sogenemd
24.4. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Per Bjørn 

Ellingseter: «Om Furland og Furlandsmyra».Kafé Mali Kl. 12 
25.4 Vårdugnad i tun og hus på Nesset prestegard med enkel 

servering, kl. 17
28.4 Dagstur med Romsdalsmuseets Venner. Annonseres

29.4 Utstillingsåpning Nesset prestegard; Øivind Leren. Utdrag 
fra utstillingen «Romsdal – Landskapet, naturen og lyset». 
Fjøsen kl. 19

  Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

MAI
2.5 Dugnad på Konfeksjonsmuseet i Isfjorden. 
20.5 Pinsestevne på Veøya med gudstjeneste, foredrag og omvis-

ning, kl. 11–15
27. 5 Konsert med Gro Kjelleberg Solli som har gitt ut ny plate. 

Med: Erik Fostervoll, Marit Aspås og Øystein Sandbugt.  
Nesset Prestegard, Fjøsen kl. 18

29.5. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Rolf Strand, 
«Brakker i Molde, ikke bare tysker-brakker»i Kafé Mali, kl. 12.

31.5 Planteloppemarked med Molde og Omegn Hagelag, Bygata 
på Romsdalsmuseet kl. 18

31.5–2.9 Utstillingsåpning «I Vognskjulet», Kulturhistorisk utstil-
ling fra Romsdalsmuseet. Krona kl. 19.30

 Dugnad på Romsdalsmuseet med Romsdalsmuseets Venner. 
Grautservering. kl. 17

 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

JUNI
4.6 Åpning av helseløype på Romsdalsmuseet. I samarbeid med 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd.
7.6 Gardsdag for barn på Holmarka, kl. 17
12.6 Romsdal Spelemannslag på Løvikremma.
17.6 Sesongopning på Nesset prestegard. Lokal billedutstilling. 

Foredrag, omvisning og kafé. Kl. 11-17
17.6 Bud museum sesongåpning og utstillingsåpning, Øivind  

Leren: Utdrag fra utstillingen «Romsdal – Landskapet,  
naturen og lyset».

17.6 Hjertøysøndag på Hjertøya. Annonseres 
18.6 Sesongåpning på Friluftsmuseet (Bygdemuseet) ved  

Romsdalsmuseet i Molde.
23.-24.6 Nesset Musikkfest; Fredag 23.6; Klassisk i Fjøsen. Laur-

dag 24.6; Festkonsert og familiedag. Sjå annonsering 
23.6 Sesongåpning og St. Hansfeiring på Løvikremma, kl. 12-18 

Rømmegraut og kåseri ved Jarle Sanden. 
25–29.6 Spinnvilluke – aktivitetsuke for barn på Romsdals-

museet. Påmelding. 
26.6 Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Mads Lang-

nes: «Løedører med opning for katten». Kafé Mali, kl. 12
 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

ARRANGEMENTER2018



JULI
 Aktivitetsdag på Hjertøya hver søndag i juli

8.7 Ope hus på Steffågarden. Loddsal og tombola, servering. 
Steffågardens Venner, kl. 12-16

29.7 Olsokgudstjeneste på Romsdalsmuseet, og kl. 19
  Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

AUGUST
2.–5.8 Atlanterhavsspelet i Bud
5.8 Sesongavslutning på Løvikremma
28.8 Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Bjørn 

Austigard: «Gjenhør med P. Solemdal» Kafé Mali, kl. 12
 Aktivitetssøndag på Hjertøya
 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

SEPTEMBER
8.9 Ballfest på Stormly på Ona. Ballbuffet og kåseri om ball-

tradisjoner ved Jarle Sanden. Påmelding.
5.–8.9 Bjørnsonfestival, Nesset prestegard, Program og utstilling. 
13.9 «Chateauet 100 år». Kveldsarrangement med middag. 
 Påmelding.
13.–16.9 Barnas Kunstfestival, i samarbeid med Molde Kunst-

forening
16.9 Barnas Dag på Romsdalsmuseet kl. 12 – 16 
16.9 Kulturminnedag i Krona. «Gamle kart frå Romsdal», fore-

drag med Anders Kvernberg. 
16.9 Kulturminnedagen på Nesset prestegard; «Typisk norsk 

– ikkje berre norsk». Kl. 15, mat og kultur, samarbeid med 
flyktningetenesten

20.9–18.11 Utstillingsåpning, «Gjennom Maskene»,utstilling av 
Gjertrud Hals. Krona kl. 19

25.9 Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Bjørg 
 Nilsen: «Gullhuset i Molde»  Kafé Mali, kl. 12

 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

OKTOBER
4.10 «Vrakhistorisk foredrag» med marin biolog og dykker  

Magnus Tornes. Krona, kl. 19
5.10 Edvard Hoem, «Frå Slåttekaren til notid». Nesset prestegard  

kl 1900
11.10  Kunstkveld; «Gjennom Maskene» og Gjertrud Hals sin 

kunst, med Hilde Stenmark Kvennes. Krona kl. 19
26.10  Kveldssete ved Løvikremma:  Sildekveld. Kåseri ved Jarle 

Sanden. Servering av silderetter. Påmelding
30.10 Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Svein Rød:  

«Småseifiske med atomvegn i 1955». Kafé Mali, kl. 12

 «Opplysningstida i Romsdal». Foredragskveld med Mads 
Langnes og Morten Øveraas. Annonseres.

 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

NOVEMBER 
2.11 Lutefisk-aften med Gro Elin Nesset. Kåseri om «Bjørnson og 

damene» v/ Bjørn Ølander. Kl. 19. Påmelding.
7.11 Kulturkveld ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden Samfunns-

hus kl. 19
15.11  «Klyngetun, den norske landsbyen». Foredrag med Mads  

Langnes. Krona kl. 19
17.–18.11 Gamaldags julemarked; på Nesset prestegard laurdag 

11–16,  søndag 11-16. Utstilling, sal, juleverkstad, åresalg 
og underhaldning. 

27.11 Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner: Bjørn 
Austigard: «Juletradisjonar i Nesset etter Ola Hola». Kafé 
Mali kl. 12

29.11  Lokalhistoriekveld i Krona. Presentasjon av årets lokalhis-
toriske bokutgivelser. Annonseres

30.11. Lefsekurs på Nesset prestegard kl 17-22, påmelding .
 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

DESEMBER
2.12 Førjulssøndag og Utstillingsåpning  av Juleutstilling i Krona 

på Romsdalsmuseet, arrangement for liten og stor, julebu-
tikk og kafé. Krona kl. 11–15 

2.12 Julebasar med Romsdalsmuseet Venner på Romsdals-
museet kl. 16 (RMV)

 Månedlige historiske arrangement i Bud, se annonsering.

Vi tar forbehold om endringer, alle arrangement annonseres. 
Følg programannonsering på www.romsdalsmuseet.no 
og vår Facebook-side.

Tidspunkt annonseres

I løpet av året vil det bli arrangert flere formiddagsmatinéer i  
Chateauet og konserter på noen avdelinger med Møre musikerne.
«Månedens kunstner» fra museets samlinger, presenteres i Krona i 
Foajeen i samarbeid med Molde Kunstforening. Det vil også bli av-
holdt flere kunstarrangement i Krona i samarbeid med foreningen.
Alle arrangement annonseres på våre nettsider og Facebook- 
sider og i noen aviser i forkant av arrangementsdatoer.



13. 2
12.30 Britt Solli: «Veøya - Romsdals første sentrum - 1000 års 

historie»
14.00 Omvisning i Krona
19.00 Britt Solli: «Veøya - Romsdals første sentrum - 1000 års 

historie»
14. 2
11.30 Edith Bugge; «Orda som forsvant. Romsdalsk i endring.»  

med utstilling. 
13.00  «Svenskebyen i Molde» med Ola Gjendem med Arnfinn 

Orvik og Ågot Alnes Orvik. Bilder. 45 min. 
14:.0 Omvisning i Krona
19.00 «Svenskebyen i Molde», Ola Gjendem med Arnfinn Orvik 

og Ågot Alnes Orvik. 
15.2
11.00  Intro om mattradisjon med intervju av Vermamat. Jarle.
  Etter foredraget:
  Vermamat demonstrerer og baker i Kyllingstua: «Lefse og 

Småleiver» Kafé Mali. Salg av Vermamatprodukter. 
14.00 Omvisning i Krona

MUSEUMSFESTUKE 13–18.2
KRONA ROMSDALSMUSEET

16.00  «Sekkjepose» Foredrag med Jarle Sanden 
16.30  Servering av Sekkjepose i Kafé Mali, påmelding.

16.2 Tradisjonsmusikk og dans i Romsdal – «Leikaringen 90 år»
11.30   Utstilling åpner om «Leikarringsdrakter gjennom tidene».
12.00  Bildeserie av Leikarringen i Auditoriet
12.30 Bjørn Austigard «Romsdalsmuseets leikarring 90 år. Glimt 

frå tre mannsaldrar.»
14.00 Omvisning i Krona
14.30  NRK BarneTV: «Hun lekte og lo, med en og med to» fra 

1968
18.0:  Leikarringen opptrer sammen med BUL Molde og Rauma 

danselag 
19.00  Grendalaget + Øyadur spiller til dans
20.00 Rauma Spelemannslag spiller til dans.

Salg av kjøttsuppe fra ettermiddagen i Kafé Mali

17.2
13:00 Ole Foss «SMÅKVAMERATENE», mulighet for ekstraforestil-

ling kl. 14:00 
  Rebus i utstillingene for barn
19.00 Konsert med Torhild Ostad på Krona. Forhåndsalg av 
  billetter.
18.2
12.00  «Liabonden i Molde», Foredrag med Knut Ødegård
  Omvisning i Krona etter foredraget.

Utstilling av eldre Leikarringsbunader står 
hele Musumsfestuka i Foajeen i 
Krona.

Utstillingene, museumsbutikken 
og Kafé Mali vil være open under 

arrangementene. 

Se www.romsdalsmuseet.no og vår 
Facebook-side.  



En frivillig organisasjon med oppgavene:

 •  Å støtte og stimulere Romsdalsmuseets utadretta virksomhet
•  Arrangere foredrag, og andre aktiviteter for medlemmene og 

lokalbefolkninga
•  Arbeide for å øke interessa for museums- og kulturverntanken i 

Romsdal.

Som medlem av venneforeninga får du hvert år tilsendt Romsdal-
smuseets årbok, og skulle du ønske å kjøpe flere eksemplar, får 
du medlems rabatt. Medlemmer har dessuten gratis adgang til alle 
Romsdals museets avdelinger i åpningstidene. Krona og bygde-
samlingen, Fiskerimuseet, Konfeksjons museet, Løvikremma på 
Gossen, Nesset prestegard, Ergan kystfort i Bud og Steffågarden.

Til alle arrangement i regi av venneforeninga og Romsdalsmuseet 
får du som medlem redusert pris. 

Barn (under 15 år) av medlemmer går gratis. Enkeltpersoner, 
bedrifter, lag og foreninger kan være medlem av Romsdals museets 
Venner.

Venneforeninga står for en viktig del av museets utadretta virk-
somhet. Vi trenger både idéer til tema og praktisk hjelp i forbindel-
se med arrangementene våre. 

Har du lyst til å være med i aktivt kulturarbeid og få kontakt med et 
trivelig miljø? Meld deg inn ved å fylle ut slippen t.v. eller ta direk-
te kontakt med Romsdalsmuseets administrasjon, tlf. 71 20 24 60  
eller post@romsdalsmuseet.no.

Hilsen Styret i Romsdalsmuseets Venner

Les mer:
www.romsdalsmuseetsvenner.blogspot.com

Det tas forbehold om endringer i programmet. Alle arrangement 
blir kunngjort i egne annonser.
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Til ROMSDALSMUSEETS VENNER
Per Amdams veg 4, 6413 Molde
(post@romsdalsmuseet.no)

JA, jeg vil gjerne bli medlem i 
ROMSDALSMUSEETS VENNER

Kontingent 2018:

Familiemedlem 
(ektefelle, samboer og barn under 15 år) kr. 450,-

Enkeltmedlem  kr. 400,-

Organisasjon kr. 450,-

Navn: ...................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................

Postnr: ..................................  Sted: ..................................................................................

Telefon: ............................................. e-post: ..................................................................

ROMSDALSMUSEETS 
VENNER

Fra gardsdagen på Holmarka med RMV og Dyrevennene.


