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Välkommen till Ottilia Adelborgmuseets nyhetsbrev.
Här får du som medlem information om vad vi har på gång.

Årets sommarutställning!

Gertrud och Kvinnosaken
Om kampen för kvinnans rösträtt i Sverige

I år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor fick rösträtt. En självklarhet idag, men
en rättighet det tog nästan 40 år att uppnå. En envis kamp förd av tusentals kvinnor.
En av dem var Gertrud Adelborg, syster till konstnärinnan Ottilia Adelborg. Idag vet
få vem hon var. Då känd som en av krafterna inom Fredrika Bremer Förbundet och
Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Utställningen berättar om
rösträttskampen, men också om klädedräktens betydelse för kvinnans frigörelse.
Visas 25 maj – 15 september 2019.
Öppet t o m 11 augusti tis-sön kl 12-16. 17/8 – 15/9 endast lör-sön kl 12-16.

Nytt bildspel!
Systrarna Adelborg och 1890-talets kvinnorörelse
Lär dig mer om tidens spännande kvinnokamp.
I utställningen kan du också höra delar av det tal som Selma Lagerlöf höll vid den
Internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911.

Ny bok: Korsettkriget

Boken hittar du hos oss. Pris 200 kr.
Spännande läsning om kvinnokamp och modeslaveri vid förra sekelskiftet skildrat
av Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet, som invigde sommarens
utställning.

Ottilias café

I sommar har vi öppet vårt café två helger: fredag - söndag 5-7 juli samt 26-28 juli
kl 12-16. Slå dig ner i trädgården och njut av en kopp kaffe och hembakt.
En helg kvar. Missa inte 26-28 juli!

Ottilia Adelborgs konst och samlingar

Besök också vår permanenta utställning där du kan ta del av Ottilia Adelborgs konst
och böcker. Spetsar och kläder ur Gagnefs Minnesstugas samlingar.

Vill du vara med?
Vi tar gärna emot förslag och idéer som kan förbättra vår verksamhet.
Vi är en ideell förening, vilket innebär att vår verksamhet är beroende av ditt
engagemang och bidrag. Vill du hjälpa till med något i föreningen, stort eller smått,
så tag kontakt med Lena Nordesjö, tel 0241 – 611 11 eller
info@ottiliaadelborgmuseet.se
Glad sommar!
Ingrid Zakrisson
Ordförande
Ottilia Adelborgmuseet ideell förening
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