

Biotopia

Öppet 21-01
Klappa en jättespindel!
Titta på spindlar från parken i förstoring.
I Biolabbet visar Herpers Choise några av sina
spindlar. Utmana dig själv – hur nära våga du
komma en jättestor spindel?
Fri entré.

Bror Hjorths Hus

Gamla Uppsala Museum

Öppet 21-01
Växtfärgning i eldens sken!
Fram emot kvällen tänder vi en brasa utanför
museet och värmer vatten i vår kittel. I ljuset
från elden färgar vi garn med krapprot. Samtidigt övar vi bland annat på att göra upp eld
utan tändstickor eller tändare.
Entré: 80 kr.

Öppet 21-01
Folkmusikkonsert kl 19. Buskspel till kl 22.30.
Guidade visningar kl 22, 23 och 24:
Om kropp och kärlek i Bror Hjorths, Carl Eldhs
och Carl Milles konst.
Fri entré.

Linnéträdgården och Linnémuseet

Evolutionsmuseet

Museijärnvägen Lennakatten

Öppet 21-01
Besök Linnéträdgården i skymningen och i
lyktornas sken. Smyg in till familjen Linné i
professorsbostaden.
Entré: 80 kr

Öppet 21-01
Välkommen på tipspromenad på Evolutionsmuseet! Se hur ett naturhistoriskt museum
ser ut nattetid och lär dig mer om dinosaurier,
dinosauriekusiner och andra utdöda djur.
Entré: 50 kr.

Öppet 21-01
Tågtrafiken startar för säsongen 5 juni. Köp
din biljett redan dagen innan. Souvenirer och
fika, visning av dressin, samt bildspel.
Fri entré.

Fredens Hus

Öppet 21-01
Stämningsfull belysning och ficklampsvisning i
Uppsalas enda regnskog. Hittar du något som
blommar på natten? Ta med egen ficklampa!
Entré: Tropiska växthuset 50 kr.

Öppet 20-01
Välkommen till en natt på slottet!
Fredens Hus håller öppet, men nersläckt. Upptäck våra utställningar med hjälp av endast
ficklampor. Vi lovar en oförglömlig kväll fylld
av överraskningar...
Kl 21: Guidad tur på svenska med ficklampor.
Kl 23: Guided tour in english with flashlights.
Fri entré.

Följ Uppsalas museer på Facebook!

Massor av museer att upptäcka och besöka igen.

Tropiska växthuset

Uppsala konstmuseum

Öppet 21-01
Museet är öppet på våning 1.
Kl 21, 22, 23 och 24: Ficklampsvisningar av
Hjorth. Eldh. Milles. – Tre skulptörer från Uppland. För alla åldrar. Begränsat antal platser.
Biljetter kan förbokas på 018-7272482.
Fri entré.
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