R ät t v i k s k u lt u r h u s
ett hus – fyra världar
Bibliotek • Konsthall • Naturmuseum • Bildarkiv

Sommarens utställningar
I marginalen på platsens sidor
Rättviks konsthall 13 juni–6 september
Cecilia Darle och Kristina Bength prövar det fiktiva rummets möte med minnets
arkitektur. Fiktionens rum − i litteratur, dröm eller minne − men också själva konsthallen,
som i utställningen inhyser tillfälliga, mer eller mindre verkliga platser. I måleri, teckning
och tredimensionella arbeten möts två olika synsätt i ett gemensamt tillvägagångssätt
som handlar om att försöka göra det glömda eller outtalade synligt.
Vernissage: Lördag 13 juni, kl. 12. Invigning av galleristen Agneta Kallur.

Krusa ut med rosor
Rättviks kulturhus 17 juni–31 augusti
Dalmåleri och schablonmålning i Rättviks kulturgårdar. En presentation av några av de
många kulturgårdar som finns att besöka och uppleva runt om i Rättviks kommun.

Naturmuseet
Ett 15 miljarder år gammalt äventyr leder oss från Jordens uppkomst till dagens djur- och
växtliv. En gigantisk meteorit slog ner för 377 miljoner år sedan. Tack vare nedslaget har
Siljansbygden idag ett internationellt unikt geologiskt landskap med rikliga fyndigheter
av fossil.

The Museum of Natural History
A 15 billion years old adventure takes us from the origin of the Earth to the flora and fauna of
today. 377 million years ago, a gigantic meteorite struck the earth. Due to the impact, we now
have an internationally unique geological landscape in this region, with rich deposits of fossils.

Konsthallen
Svensk och internationell samtidskonst. I entréhallen visas utställningar med lokal
anknytning.

The Art Gallery
Swedish and international contemporary art. Exhibitions of local character are displayed in the
entrance hall.

Biblioteket
Skönlitteratur, facklitteratur, ljudböcker, e-böcker, barn- och ungdomsavdelning,
läsepaviljong med dags- och veckotidningar, DVD-filmer till uthyrning, kostnadsfritt bruk
av surfdatorer och trådlöst nätverk.

The Library
Literature, non-fiction, audio books, e-books, children and youth department, reading room with
newspapers and magazines, DVD movies for rent. The use of computers and WiFi is free of charge.

Rättviks kulturhus öppet alla dagar i veckan:
Må–to 11–19 • fre 11–16 • lö 11–14 • sön 13–16
I huset finns en souvenirshop.
Visningar i naturmuseum och konsthall,
tfn 0248-701 95 eller se webben:
Rattvik.se/kulturprogram
Facebook.com/Rattvikkulturhus
Instagram.com/Rattvikskulturhus

rattvik.se/kultur

