Sommarprogram
Disagården 2017

Besök
1800-talet
en stund

DISAGÅRDEN
EN DEL AV UPPLANDSMUSEET

VISNINGAR OCH PROGRAM SOMMAREN 2017
Gamla Uppsaladagen
! Söndag 28 maj kl. 12–16

Välkommen till Gamla Uppsaladagen då hela besöksmålet fylls av aktiviteter för alla åldrar. Häst och vagn tar er runt mellan de olika platserna. På
Disagården hålls det spelmansstämma med buskspel och uppspel från
scen. Dräktutställning och danslekar. Kom och lyssna till härlig musik eller
varför inte ta med fiolen och spela själv!
Samarr med Kulturföreningen Fyrisgillet och Uplands Spelmansförbund

Liksvepning, gravöl och gravvårdar
! Söndag 4 juni kl. 13

Temavisning om när döden gästade hemmet och den dödes
sista viloplats. Visningen börjar på Disagården och avslutas på
Gamla Uppsala kyrkogård.

Nationaldagsfirande
! Tisdag 6 juni kl. 13–16

Disagården
Vårt friluftsmuseum i Gamla Uppsala
Disagården visar en uppländsk bondby med hus
och gårdar, soldattorp, odlingar och djur. Här får
du en inblick i hur folk levde på landsbygden
under 1800-talet. Under programdagarna är
sommarcafeét öppet. Njut av en fika i den
vackra miljön.
INFORMATION IN ENGLISH
Welcome to Disagården. The open-air museum is open daily from
May 28th to August 31st between 10 am and 5 pm. Guided tours
Monday–Saturday, also in English. Information sheets available in
English, German, French, Arabic and Persian.
For information please phone 018-16 91 80
or e-mail disagarden@upplandsmuseet.se.

! Öppet 28 maj–31 augusti kl. 10–17

Kl. 13 Flagghissning, nationalsång och tal
Folkdansuppvisning av Kulturföreningen Fyrisgillet
Kl. 15 Ekumenisk friluftsgudstjänst
Vikingabåten ”Embla” visas. Lotteri och försäljning av hantverksprodukter.
Under dagen underhåller dragspelsorkestern Uppdraget.
Samarr med Gamla Upsala Hembygdsförening, Gamla Uppsala
församling och Gamla Uppsala missionsförsamling

Löss, loppor och lortiga fötter

Midsommarfirande

! Söndag 11 juni kl. 13

! Midsommardagen, lördag 24 juni kl. 11–16

Temavisning om kropp och hygien, lusbrädor och årliga bad.

Kl. 11 Midsommargudstjänst
Kl. 12.30–16 Lekar, folkmusik och folkdansuppvisning

Hin onde och pannkakstenen

Samarr med Kulturföreningen Fyrisgillet och Gamla Uppsala församling

! Söndag 18 juni kl. 13–16

Vad är det som gömmer sig i skogen bakom tandvärkstallen? Familjedag
på temat folktro, sagor och sägner. Spännande visningar och föreläsningar
för både barn och vuxna. Hör om alla de varelser som befolkade gården
och dess utmarker. Vi berättar om skogsrån, varulvar, gengångare, tomtar
och troll. Norabella teatersällskap ger familjeföreställningen Hin Onde och
Pannkaksstenen.
Samarr med Institutet för språk och folkminnen och Norabella teatersällskap

Klä och res midsommarstången
! Torsdag 22 juni kl. 18–21

Midsommarförberedelser. Kom och hjälp till med att smycka och resa
årets midsommarstång, tag gärna med blommor och grönt. Dansgruppen
övar inför midsommarafton.
Arr Kulturföreningen Fyrisgillet

Midsommarfirande
! Midsommarafton, fredag 23 juni kl. 12–16

Lekar, folkmusik och folkdansuppvisning. Entré hela dagen.
Samarr med Kulturföreningen Fyrisgillet

Gammaldans
! 28 juni–26 juli onsdagar kl. 18.30–21.30

Musik- och danskvällar. Dansutlärning kl. 18.30–19.00
Stugvisning i form av öppet hus kl. 20–21. Sommarcaféet öppet till kl. 22.
Samarr med Kulturföreningen Fyrisgillet

Slåtter
! Söndag 2 juli kl. 13–16

Kom hela familjen och prova på att slå Disagårdens ängar med lie och
hjälp oss att sätta upp höet i volmar och hässjor! Här visas också äldre
slåttermaskiner dragna av både häst och veterantraktor.
Samarr med Gamla Upsala Hembygdsförening

Soldathustrun och hennes soldat
! Söndag 9 juli kl. 13

Temavisning om soldattorpslivet mödor och glädjeämnen.

Leka för att lära
! Söndag 16 juli kl. 13–16

Barnens dag på friluftsmuseet! Genom lek och träning fick barnen lära sig
arbetet på gården. Prova på att bära vatten med ok, kärna smör, dra pusten i
smedjan och rykta en häst. Passa också på att slöjda och var med i danslekar.

Sött, surt och salt
! Söndag 23 juli kl. 13

Temavisning om mat och smak.

Djuren på bondens gård
! Söndag 30 juli kl. 13–16

Vi berättar om djuren och deras betydelse för människorna under
1800-talet. Kom och se hästar, kor, grisar och andra lantrasdjur som
fanns på den uppländska landsbygden. Brukskörning och visning av
bikuporna. I smedjan smids spikar till hästskor.

Kärlek och frieri
! Söndag 6 augusti kl. 13

Temavisning om nattfrieri, kärleksmagi och friargåvor.

! Söndag 13 augusti kl. 12–16

En dag fylld med dansmusik och scenprogram för att hedra den kände
spelmannen Carl Jularbo. Jernbrukarna, Britt-Marie Jonsson och Tommy
Hansson samt Nils Fläcke uppträder och barnbarnet Lena Jularbo Brauner
medverkar. Var med och dansa, gärna klädd som på 1940- och 50-talet.
Samarr med Jularbomuseet i Rasten

Hembygdsdag
! Söndag 20 augusti kl. 12–16

Aktiviteter och musikunderhållning hela dagen. Marknad med försäljning
av närproducerat. Kl. 15 Ekumenisk friluftsgudstjänst.
Arr Gamla Upsala Hembygdsförening, Gamla Uppsala
församling och Gamla Uppsala missionsförsamling

Skördedag och teater
! Söndag 27 augusti kl. 13–16

Kål- och kryddgård skördas och linet bereds, kom gärna och hjälp till!
Trädgårdslöjd och smide. Temavisning ”Det timrade kassaskåpet”.
Norabella teatersällskap spelar upp korta dramatiserade scener.
Samarr med Norabella teatersälskap

Skolprogram 2017
Upplev historien med alla sinnen!
Passa på att besöka Disagården med din skolklass i maj eller
direkt vid skolstarten i augusti och september då vi håller öppet
speciellt för skolgrupper. Vi erbjuder pedagogiska program för alla
åldrar, där vi anpassar oss efter era behov.
Ta med matsäck och tillbringa hela dagen hos oss!
! maj–september, mån–fre kl. 8.30–17.00

BOKNING: 018-16 91 80 eller 16 91 00
disagarden@upplandsmuseet.se
För mer information se www.upplandsmuseet.se/skola

Med reservation för ändringar.
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Calle Jularbo – dragspelskungen

Öppettider på Disagården
Öppet dagligen 28 maj–31 augusti
kl. 10–17.
Entré
Fri entré till området.
Öppna visningar gratis.
Gruppvisningar efter beställning,
maj–september.
Visningar
! Måndag–lördag 1 juni–31 augusti

Visning av området och husens
interiörer kl. 13. Barnvisning kl. 14.
Stugvisning i mangårdsbyggnaderna
eller soldattorpet kl. 15–16 i form
av öppet hus. Stugvisning kvällstid
onsdagar kl. 20–21 under perioden
28 juni–26 juli. Vid behov genomförs
visningen parallellt på engelska och
svenska. Under programdagar är
stugorna öppna.
Tillgänglighet
På området finns vägledningar på
svenska, engelska, tyska, franska,
arabiska och persiska. Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till
ingången. Handikapptoalett med
skötbord för barn finns på området.
Husens interiörer nås via trappsteg.
Vägar på området är grusade eller
gräsbevuxna. Specialanpassade
visningar, som till exempel syntolkad
visning, kan bokas.
Sommarcafé
Söndagar kl. 12–16,
28 maj–27 augusti samt onsdagar
kl. 19–22 under perioden
28 juni–26 juli.
Information och bokning
Disagården tel. 018-16 91 80
E-post: disagarden@upplandsmuseet.se
www.upplandsmuseet.se

