
Tjär sevärdheter i Nyland
Tjärning on-site

Föreläsningar 
Presentationer mm

NORDIC 
TAR 
NETWORK
bjuder in till träff på

FÖLISÖ FRILUFTSMUSEUM 
Helsingfors - Finland   

Export av tjära, Tjärhovet vid Toppilas hamn, Oulu, före år 1910. Okänd fotograf. Museiverkets bildsamling.

4-5 juni 2018

Fölisö friluftsmuseum. Foto: Elisa Heikkilä.Gallen-Kallelan Museet. Foto: Salla Tiainen



PROGRAM

NORDIC TAR NETWORK
Syftet är att i nätverket dela kunskaper och utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna 
och mellan olika yrkesgrupper och kompetenser. Under perioden 2017-2019 genomförs 
sex träffar. Läs mer om nätverket på: www.craftlab.gu.se/natverk/nordic-tar-network

måndag 4 juni
12.30 Ankomst på förmiddagen med buss från centrum och/eller  

flygplats till Fölisön, se Praktisk information nedan.  
13.00 Lunch
14.00 Föreläsningar, presentationer mm
 Tjärning on-site på friluftsmuseet
18.00 Gemensam middag/picknick på Fölisön
 Efter middagen buss (nr 24) till centrum för incheckning på hotellet

tisdag 5 juni
9.00  Buss till tjärsevärdheter i Nyland
12.00  Lunch
17.00-17.30 Buss till flygplatsen
 

Mer detaljerat program kommer senare! 

PRAKTISK INFORMATION
RESA TILL OCH FRÅN HELSINGFORS
Det finns två alternativ:

1.  11.20-11.35 Samling utanför ankomsthallen 
terminal  Helsinki-Vantaa flygplats för att hämta upp 
deltagare som kommer med flyg från Oslo, Göteborg 
och Stockholm. Ange i anmälan vilken terminal ni 
anländer till. 
2.  11.15 Samling vid Museet för nutidskonst  
Kiasma, Mannerheimplatsen 2, för den som kommer 
med färja till Helsingfors eller redan befinner sig i 
Helsingfors. Gemensam färd med lokalbuss 24 som går 
från centrum till Fölisö.

Efter tisdagens rundresa kommer den gemensamma 
bussen först att lämna av deltagarna utanför Museet  
för nutidskonst Kiasma i centrala Helsingfors samt vid  
Helsinki-Vantaa flygplats (omkring kl 17.00-17.30).

BOENDE
I träffen ingår en hotellnatt mellan måndag-tisdag på 
Hostel Domus Academica   
https://www.hostelacademica.fi/sv/

ANMÄLAN
Via denna adress gör du din anmälan till träffen: 
www.dacapomariestad.se/4.536f5ded15e32a8a71e-
2fe92.html

SISTA ANMÄLNINGSDAG 24 MAJ!

Vi kommer att gå en hel del på Fölisö och var kvar på kvällen så sköna stadiga skor 
och varma kläder rekommenderas!

Fölisö friluftsmuseum: http://www.kansallismuseo.fi/sv/foliso


