Projekt Levende Boplads/museets program
for alle interesserede i 2017
- arrangementerne er grl. sprogede

nunaqarfik uumassusillik
qasigiannguit

medlemsarrangementer for
Nunaqarfik Uumassusilik’s støttegruppe
”AARNUAT”:
Medlemsværksted
Første lørdag i månederne januar – april 2017
B- 18 kl 13.00 – 16.00
Fælles kursus
lørdag 28. – søndag 29. januar 2017
Evaluering og fællesspisning
lørdag 2. september 2017
Juleafslutning
tirsdag 12. december 2017

Bliv medlem af
Nunaqarfik Uumassusilik’s støttegruppe
”AARNUAT”
Voksne 50,- kr / år
Børn 10 - kr / år
Passive medlemmer 25,- kr / år
kasserer: Lars Olsvig
© Qasigiannguit Katersugaasiviat 2017

januar – december 2017
Nunaqarfik Uumassusilik
/ projekt Levende Boplads
program 2017
Arrangementerne er åbne for
alle interesserede

M.v.h Qasigiannguit Museum

januar – februar – marts 2017:

juli - august - (september lukket) 2017:

mandag i idrætshallen kl 20.00 – 21.00
styrkelege, boldspil og og bueskydning
tirsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 21.00
træarbejde: fangstredskaber – særligt bue og pil *
skindarbejde: syning af skindtelt og teltforhæng
syning af babytøj og amaat
1700-tallets lege, kæleviser og sange *
torsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 20.30
Levende boplads aktiviteter for børn

tirsdag B-18 kl.19.00 – 21.00 kajakroning
torsdag B-18 kl 19.00 -21.00 bueskydning
søndag åbninger i friland/Ikisarfik og i værksted /B-18 søndag
starter og slutter for frivillige kl.12.00 – 16.00 i B-18
starter og slutter for publikum ved ikisarfik** - se åbningstider

Særlige arrangementer (se opslag) :
Nytårsmøde: tirsdag 10.januar i B-18 19.00 – 21.00
Kulturnatsarrangement: lørdag 21. januar 17.00 – 21.00: Fiskegrej
Workshop: lørdag 28. – søndag 29. januar 14.00 – 17.00: Skindarbejde
Forsøg med snehytte – dato fastsættes i marts afhængig af vejr- og
sneforhold

april – maj – juni 2017:
mandag ved bygning B-18 kl. 19.00 – 21.00
bueskydning ( afhængig af vejret)
tirsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 21.00
træarbejde fangstredskaber – særligt bue og pil *
skindarbejde syning af skindtelt og teltforhæng
syning af babytøj og amaat
1700-tallets lege, kæleviser og sange *
torsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 20.30
Levende boplads aktiviteter for børn
Særlige arrangementer (se opslag):
Leg i sne lørdag 22. april kl. 14.00 – 16.00 ved Tasersuaq
Klargøring og vedligehold af skindbåde:
lørdag 20. maj kl. 14.00 – 16.00 ved museet
Sæsonåbning og Nationaldagsarrangement og ved Ikisarfik**
Onsdag dag 21. juni 13.00 – 15.00
Særlige arrangementer (se opslag):udenbys formidling
* Materialer og fremstillede dragtdele og redskaber tilhører projekt Levende Boplads

25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. aug
13. aug
20. aug
27. aug

Ikisarfik kl. 13.00 - 15.00: Familien ankommer – sæsonåbning
Ikisarfik kl. 10.00 - 15.00: Livet på teltpladsen
Ikisarfik kl. 13.00 - 15.00: Sommerens skindarbejde
B-18 kl. 13.00 - 15.00: prøv 1700-tallets dragter
B-18 kl. 13.00 - 15.00: fremstil og leg med 1700-tallets legetøj
B-18 kl. 13.00 - 15.00: lyt til eller syng 1700-tals sange
Ikisarfik kl. 10.00 - 15.00 Kunstneren i arbejde
Ikisarfik kl. 13.00 - 15.00 De gamle fortæller
B-18 kl. 13.00 – 15.00 GulunnguaK – en historisk fortælling
Ikisarfik 13.00 – 15.00 Sæsonafslutning

Der tages forbehold mod ændringer grundet vejrforhold. Særprogrammer med beskrivelse
af de enkelte arrangementer kan hentes på Qasigiannguit Museum

oktober – november – december 2017:
mandag i idrætshallen kl 20.00 – 21.00
styrkelege, boldspil og og bueskydning
tirsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 21.00
træarbejde: fangstredskaber – særligt bue og pil *
skindarbejde: vedligehold af projektets dragtsamling
torsdag i bygning B-18 kl. 19.00 – 20.30
Levende boplads aktiviteter for børn
Særlige arrangementer (se opslag) :
uge 42 efterårstilbud for børn
uge 44 kursusdage amaat/bærepels (fortsat) samt øvelse i brug
Årets sidste værkstedsaften/juleafslutning
tirsdag 12. december kl.19.00 – 21.00
Vintersolhverv torsdag 21.december (fællesarrangement)
** Ikisarfik /ved pumpehuset

