Kiviks Museum - Österlens äldsta museum - Grundat 1890.
Öppettider 2022:

Året runt kan du boka besök på museet, i arkivet och guidade vandringar i hela Kiviksbygden! Även
fikakorg, bussturer, m.m. Se bokningsregler på www.kiviksmuseum.se Öppet hela sommaren 27/614/8 dagligen kl. 13-17. Bemannad turistinformation på svenska och engelska. Övriga fasta öppettider
i samband med arrangemang finns på hemsidan!
Kiviks Museums samlingar består av föremål, bilder och ett stort arkiv från Ravlunda, Vitaby, Södra
Mellby, Vitemölle och Kivik. Vi tar gärna emot mer i mån av plats, framför allt bilder, filmer, brev och
dokument. Vi medverkar i en rad nationella och internationella nätverk och forskningsprojekt.
Entrébiljetten från Kiviks Museum är en värdehandling! Lämna biljetten på ICA Kivik och få 10 %
rabatt på ditt nästa köp! Du får en ny biljett från Museet varje gång du löser entré. Entréavgift vuxen 50
kr, ungdom 25 kr, barn under 7 år gratis. Kulturarvskortet och Kivikskortet gäller här!
På museet finns något för alla åldrar och Barnens Museum erbjuder många roliga upplevelser för våra
yngre museibesökare. Stor lekplats för barn. Elbilar laddas gratis på parkeringen utanför museet!
Bli medlem i Museet för 100 kr/person och år. Medföljande person från samma hushåll betalar 50
kr. Alla medlemmar har 25 % rabatt på entrén till våra föreläsningar. Betala in till bg 5638-1957 eller
Swish 123 441 85 96. Ange MEDLEM. Lämna din mailadress, så får du vårt nyhetsbrev varje månad.

Ett informationsblad från

Kiviks Museum
- Österlens äldsta museum Grundat 1890.

Kontakt, bokningar och information på: info@kiviksmuseum.se
Utskick och arrangemang i samarbete med:

Guidade vandringar året runt i ett magiskt
Kivikslandskap med fascinerande historier
från Brösarps backar till Stenshuvud.

Alltid något för alla åldrar - Året runt!

Aktivitetsprogram och föreläsningar

Kombinera med fika, picknick eller avsmakningsmeny!

januari - juni 2022

Kläder efter väder, rejäla skor.

Boka alltid plats!

40 fasta turer från februari till november! Grupper kan boka året runt!
Kiviksvandring | Maletofta, Kiviks järnålder | Borgvandring
Linnévandring | Ålabodar | Romska lägerplatser | Ängakåsen
Smaka på Kivik | Från Kust till Must | Stenshuvud
Bland troll, pysslingar och jättar | Kyrkohistorisk vandring | Arkeologi
Från slott till koja | Fågelskådarvandring | Guide även för bussgrupper!
www.kiviksmuseum.se/vandringar eller skanna QR-kod!

Spara programbladet under perioden.
Nytt program kommer för andra halvåret!
Fler aktiviteter och vandringar hittar du på:

			
Kulturarvskortet
gäller här!

www.kiviksmuseum.se
		
/Kiviksmuseum

Kivikskortet
gäller här!

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JANUARI - JUNI 2022:
SÖNDAG 30 JANUARI. BESÖK I ENGELSKA TRÄDGÅRDAR.
Anette Cato, Den Engelska Trädgården, berättar om och visar bilder från
trädgårdsresor i England som inspirerade till skapandet på Kivik. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.

KONSTUTSTÄLLNING UNDER PÅSKEN 15-18 APRIL - OCH 23-24 APRIL.
Lokala konstnärer ställer ut på Museet med foto, glas, keramik, måleri,
textil. Se mer på: www.KulturenPaKivik.se Fri entré hela påskhelgen och
helgen efter påsk! Ta en fika i vårt café. Öppet på Museet kl. 11.00-16.00
båda helgerna. Intäkter från kaffe, guidad vandring 17/4 och insamlingar
hela påskperioden till förmån för Rotarys lokala arbete för ensamma äldre!

BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - EN MÖJLIGHET?
Kiviks Museum & Österlens Naturskyddsförening driver tillsammans
projektet Biosfärområde Österlen - en möjlighet? Under den här rubriken
bjuder vi under hela 2022 in till föreläsningar, seminarier och workshops
- och en partidebatt inför höstens val till kommunfullmäktige - för att ta reda på vad ett biosfärområde
är och vilka förutsättningar det ger för ökad ekonomisk, ekologisk, kulturell och social hållbarhet
för företag, föreningar och lokalbefolkning på Österlen - Året runt. Projektet delfinansieras med stöd
från Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.

ONSDAG 20 APRIL. BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - EN MÖJLIGHET?

ONSDAG 16 FEBRUARI. BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - EN MÖJLIGHET?

ONSDAG 18 MAJ. INTERNATIONELLA MUSEIDAGEN!

Carina Wettermark, Kristianstads Vattenrike, och Per Blomberg, Biosfärområde Vombsjösänkan, pratar om begreppet biosfärområde som en möjlighet för hållbar utveckling. Representanter från Simrishamns kommun
tittar på biosfäridéns koppling till översiktsplanen. Äppelgården kl. 18.30.
Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets & Naturskyddsfören. medl. 75 kr.

Kiviks Museum uppmärksammar Internationella Museidagen tillsammans
med ICOM, världens största museiorganisation. Vi firar dagen exklusivt bara
för våra medlemmar - mer info kommer till alla som följer vårt nyhetsbrev!

SÖNDAG 20 & TISDAG 22 FEBRUARI. LEK LOSS FÖR BARN OCH TEKNIK FÖR UNGDOMAR!
Söndag 20/2. Barnens Museum har drop in kl. 11-14 med mini-Geohjälte,
tipsrunda och korvgrillning. För barn 7-12 år. Entré 60 kr inkl. material,
korv och dricka! Vuxna har endast tillträde i minst ett barns sällskap.
Tisdag 22/2. I samarbete med Österlens Motor- & Teknikförening, har vi
teknikworkshops på museet kl. 15.30-18.30 för ungdomar i åldern 13-17 år.
Vi fortsätter grilla korv till hungriga tonåringar...
ONSDAG 16 MARS. ÅRSSTÄMMA.

Josefine Larsson, forsknings- och innovationskoordinator, Marint Centrum,
pratar om Östersjöns utmaningar och möjligheter. Östersjön är i behov av
skydd, omtanke och lösningar, och det finns många möjligheter. Följ med
på en föreläsning om Östersjöns utmaningar och möjligheter, om framtiden i och kring vårt vackra och unika innanhav. Äppelgården kl. 18.30.
Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets & Naturskyddsfören. medl. 75 kr.

TISDAG 24 MAJ. BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - EN MÖJLIGHET?
Representanter från Länsstyrelsens landsbygds- och miljöavdelningar talar
om regelverk och finansieringsmöjligheter för våtmarker, marina kolonilotter och andra kustnära insatser som kan göras. Jens Sörvik, enhetschef
på Region Skånes miljöenhet, pratar om Regionens satsningar på blå-grön
infrastruktur och hållbara företagslösningar. Äppelgården kl. 18.30. Entré
inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets & Naturskyddsfören. medl. 75 kr.
MÅNDAG 27 JUNI - SÖNDAG 14 AUGUSTI. SOMMARÖPPET MUSEUM OCH TURISTINFO!

Årsstämma i Österlens äldsta museum! Vi berättar om nutid och framtid med
många spännande projekt på gång - och som vanligt en och annan överraskning. Äppelgården kl. 18.30. Smörgåstårta, kaffe. Anmäl deltagande för mat.

Öppet dagligen hela sommaren kl. 13-17. Audioguide om utställningarna på
svenska och engelska ingår i entrén. Bemannad turistservice på svenska och engelska varje dag. Kartor, broschyrer och eventinformation från hela regionen. Café,
glass och gratis internet. Barnens Museum. Guidade vandringar hela sommaren.

SÖNDAG 20 MARS. INTERNATIONELLA BERÄTTARDAGEN.

TISDAG 28 JUNI. KNUT WICKSELL – EN LEVANDE KLASSIKER.

Vikingarna i det frankiska riket! Inga Christensen, Kivik, berättar om sin bok på
temat vilka vikingarna var med utgångspunkt i de frankiska källorna. Kanske får
vi en annan bild? Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.
MÅNDAG 4 APRIL. BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - EN MÖJLIGHET?
Johanna MacTaggart, nationell koordinator på Biosfärprogrammet Sverige, &
Johan Niss, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne, talar på temat
biosfärområden & grön infrastruktur som lösningar. Äppelgården kl. 18.30.
Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets & Naturskyddsfören. medl. 75 kr.

Lars Jonung, nationalekonom, Kivik, berättar om Knut Wicksell (1851-1926)
som idag framstår som Sveriges främste nationalekonom genom tiderna.
Idag styrs den internationella penningpolitiken av Wicksells idéer – lite mer
än hundra år efter att han presenterade dem. Samtidigt var han en radikal
samhällskritiker, känd för sin kamp för preventivmedel och barnbegränsning. Knut satt två månader i fängelset i Ystad för hädelse. Äppelgården kl.
18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.
Våra föreläsningar är mycket välbesökta. Vi ber dig därför alltid boka plats, så att vi kan garantera fika
och platser för alla som vill komma. Ibland måste vi dubblera föreläsningarna, så att alla ska få komma.
Boka på info@kiviksmuseum.se Aktiviteter, föreläsningar och guidade vandringar på kiviksmuseum.se

