

Biotopia

Öppet 20–24 - Fri entré
I biolabbet får du tips på hur du bygger en fjärilsbar.
Utanför museet försöker vi locka till oss nattfjärilar
med en ljusfälla.
Kl 23–24: Fladdermusvandring. Vi lyssnar efter fladdermöss med ultraljudsdetektorer. Anmälan till vandringen på info@biotopia.nu.

Bror Hjorths Hus

Öppet 20–24 - Fri entré
Se Bror Hjorths ateljé från ovan.
Korta visningar kl 21, 22 och 23: ”Bror Hjorth och kärleken” och kl 20.30, 21.30 & 22.30: Nationernas konst.
Filmer om och med Bror Hjorth hela kvällen.

Evolutionsmuseet

Öppet 20–24 - Fri entré
Kom om du törs! Under Museinatten släcker vi ner
museisalarna så att du får uppleva utställningarna i
ficklampans sken. Ta gärna med dig egen ficklampa.

Fredens Hus

Öppet 20–23 - Fri entré
Kom och hjälp oss skicka positiva budskap till barnen
i flyktingläger! Knyt en docka som skall åka till en
utställning i New York för att sedan delas ut till barn i
flyktingläger. I samarbete med IKFF.
Låna ficklampa och titta in i den ännu ej öppnade
utställningen om Anne Frank.

Gamla Uppsala Museum

Öppet 20–24 - Entré 80 kr (under 18 år fri entré)
Premiär för film av elever från Labanskolan. Visas
kontinuerligt under kvällen.
Smaka på forntiden - se och prova mat!

Gustavianum

Öppet 20–24 - Fri entré
Spännande möten från det förflutna!
Visningar på svenska. 20.15: ”Natt i Norden - liv och
tro på vikingatiden”. 20.45: ”Månsken i Nildalen”
22.15: ”Rysningar i Uppsala - historiskt skvaller”
Guided tours in english. 21.15 & 23.15: ”Shivers in
Uppsala - historical gossip”. 21.45: ”Northern light Viking stories”. 22.45: ”Moonlight in the Nile valley”

Linnéträdgården och Linnémuseet

Öppet 20–24 - Entré 80 kr (under 18 år fri entré)
Besök Linnés trädgård i sommarnatten. Hälsa på hos
familjen Linné i professorsbostaden.

Medicinhistoriska museet

Öppet 20–23 - Fri entré
Kl 20.30: Konstvandring på Medicinhistoriska museet
Guidad tur i museet med fokus på konsten. Bland annat tittar vi på den tillfälliga samtidskonstutställningen STOFF och på patientkonst från Ulleråkers sjukhus.

Museijärnvägen Lennakatten

Åk ångtåg till Bärby station! Se delar av vårt äldsta
stationshus, byggt 1876, medan ångloket tar vatten.
Kl 18.10, 20.10 & 22.10: Avgångar från Uppsala Östra
vid Resecentrum (tågbiljett löses i stationens väntsal)
Åter i Uppsala kl 19.20, 21.20 och 23.20.
Biljettpris: vuxen 140 kr, barn 7-16 år 70 kr.

Pumphuset

Öppet 20–24 - Fri entré
Insläpp varje hel- och halvtimme: Visning (ca 20 min)
av den nyinvigda utställningen om nutida vatten- och
avfallshantering i Uppsala och historiken kring Pumphuset. Max 25 personer/visning.

Tropiska växthuset

Öppet 20–24 - Entré 50 kr (under 18 år fri entré)
Museinatt i regnskogen. Tropisk stämning bland bananplantor, palmer och orkidéer.
Kl 20.15, 21.15 & 22.15: ”Rhizomatous aquatic” –
nycirkus med Ilona Jäntti. En unik luftakrobatikföreställning skapad specifikt för Tropiska växthuset.

Upplandsmuseet

Öppet 12–22 - Fri entré
Dokumentärfilmer från Uppland av Birger Eriksson.
kl 18: Hasse Gille - den sista vallonsmeden, kl 19: Eldfesten, kl 20: Knutmasso i Gimo, kl 21: Hasse Gille.

Uppsala konstmuseum

Öppet 12–01 - Fri entré
Kl 20–20.45: Visning av utställningen Ulla Fries &
Tor-Göran Henriksson. kl 22 & 23: Introvisning av
utställningen ”Samling i förvandling”
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