Sommaren 2022
Jubileumsutställning: Norrtälje 400 år 1622–2022

Norrtälje firar 400 år som stad i år. Utställningen är en del av stadens firande, och tar
dig med på en resa genom stadens historia genom text, bild och föremål. En vägg i
utställningen är tillägnad stadens symbol, det uppresta ankaret, och där kan du se de
många bilder på ankaret som har skickats in av Norrtäljebor till den insamling som
gjordes i samband med utställningsarbetet.
Öppettider:
27/6-13/8: måndag-lördag kl 11-16
(stängt midsommarafton)
(Utställningen kommer även att ha öppet under resten av jubileumsåret)
Under ordinarie öppettider är utställningen delvis obemannad.
Fri entré.
Adress: Zettersténska villan, Faktorigatan 1, Norrtälje. Ingång från Faktoriparken.

Guidade stadsvandringar, Norrtälje 400 år

Vad har hänt i Norrtälje under de 400 år staden har funnits? Följ med Norrtälje
museers guide på en spännande vandring genom staden och seklen.
Period: 27/6-12/8:
Måndag, onsdag och fredag kl 11.00, 13.00, 15.00.
Fri entré, ingen förbokning.
Mötesplats: Faktoriparken, i korsningen Hantverkargatan/Faktorigatan, Norrtälje.

Allsång i Faktoriparken

Under fyra måndagar i juli och augusti är det allsångskvällar i Faktoriparken.
Medverkar gör Michael Blum, Sven Fredriksson och Ola Pettersson. Fri entré.
Datum: 11/7, 18/7, 25/7 och 1/8.
Tid: 19.00
Faktoriparken, i korsningen Hantverkargatan/Faktorigatan, Norrtälje.

Fredagar i Faktoriparken

Härliga utomhuskonserter i den lummiga faktoriparken!
1/7 Norrtälje Countrybrudar
8/7 Williamsons Blues Band
15/7 Jazztrion Batteri
22/7 The Rock N’ Roll Legends
29/7 En Roslagsodyssé
5/8 Martin & The Midnight Men featuring Roberta’s
Tid: 12.00-15.00
Fri entré. Arrangör: Norrtälje kommun i samarbete med ABF och PRO.
Roslagsmuseets vänners trädgårdscafé har fikaservering i Zettersténska villan.

Jubileumsboksläpp 29/6
Inbjudan till lansering av boken Norrtälje 400 år – Händelser och
ögonblick från fyra sekler

Onsdag 29 juni kl 10.30 lanseras jubileumsboken som berättar om Norrtäljes 400 år
som stad.
Bokens redaktörer och författare är Eva Landberg, Hans Landberg och Jakob
Jakobsson. Illustratör Caroline Rönnlycke Daag och förläggare är Per Ahlin,
kulturchef i Norrtälje kommun. Boken ges ut av Norrtälje Bibliotek Förlag och kommer
finnas till försäljning på kommunens bibliotek och hos www.roslagen.se. Fler
försäljningsställen kan tillkomma.

Teater: Alla Tiders Telje!

Kommer du ihåg Roslagen brinner från minnesåret av Rysshärjningarna år 2019?
Björkö teater och Norrtälje kommun är tillbaka med en ny teaterföreställning med
historiskt tema. Den här gången får vi ta del av axplock ur Norrtälje stads brokiga
historia under 400 år. Allvar, humor, skratt, sång och musik!
Datum och tider:
28/7 kl 18.00
29/7 kl 15.00 och 18.00
30/7 kl 17.00
31/7 kl 16.00
Plats: Scenen, Societetsparken, Norrtälje.
Fri entré.

Havstornet

Havstornet är Norrtäljes högsta byggnad, 22 våningar högt med utsikt över
Norrtäljeviken. Som en del av firandet av Norrtälje 400 år är allmänheten välkommen
upp i tornet för att titta ut över vår vackra stad och omnejd!
Öppet tis-lör kl.12-16. 28/6-13/8. Fri entré.

Jubileumskalas

I juli återuppstår Hamnkalaset som Jubileumskalaset efter två trista pandemisomrar.
Vi fortsätter fira Norrtälje stads 400-årsjubileum i Societetsparken!
Datum: 30/7
Tid: 11.00-23.00

Torsten Nordströms museum:

Museet är öppet för besök endast med guidade visningar på grund av den känsliga
miljön.
Tisdagar och torsdagar mellan 30 juni och 18 augusti kl 11 och kl 13.
Extra öppet under jubileumsfesten den 30 juli kl 11 och kl 13.
Fri entré, föranmälan på plats.
Arrangör: Torsten Nordströms museum i samarbete med Norrtälje museer.

Utställning på gården till Torsten Nordströms museum”Läppstift och arsenik”.
Utställningen är obemannad och har fri entré.
Öppettider under perioden 27/6–13/8:
Måndag-fredag kl 10.00-16.00
Lördag kl 12.00-16.00
Adress: Strömgatan 2, Norrtälje, ingång från gården.

Museibingo

Norrtälje museer i samarbete med nio museer i Norrtälje kommun arrangerar
Museibingo.
Upptäck vilka fantastiska museer som finns i Norrtälje kommun, samla stämplar och
besök alla!
Gör så här för att delta i museibingo: Du kan hämta ett kort på turistbyrån i Norrtälje
eller något av de nio museer i Norrtälje kommun som deltar.
Du kan sedan samla stämplar på ditt kort och få fina utmärkelser vartefter, direkt på
plats.
Tre stämplar=brons, sex stämplar=silver, nio stämplar=guld!
En spännande och lärorik kulturarvsutmaning som passar både för stora och små.
Tänk på att de olika museerna har varierande öppettider, se mer information nedan.
Deltagande museer
• Albert Engströmgården http://albertengstrom.se/
• Erikskulle museum www.erikskulle.se
• Norrtälje konsthall https://kultur.norrtalje.se/web/arena/norrtalje-konsthall
• Norrtälje Luftvärnsmuseum http://www.lv3.se/
• Pythagoras industrimuseum https://pythagorasmuseum.se
• Roslagens Sjöfartsmuseum https://www.sjofartsmuseet.se/
• Skebobruks museum http://www.skebobruksmuseum.se/
• Storholmens vikingaby https://www.storholmen.org/
• Torstens Nordströms museum http://www.nordstromsmuseum.se/

Fler evenemang hittar du på norralje.se/400 för jubileumsåret,
norrtalje.se/evenemang, samt på roslagen.se
Instagram och Facebook:
@norrtaljemuseer
@norrtalje400

