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MONSTER & MYSTERIER
I dag var det pressvisning för nya utställningen Monster & Mysterier på Junibacken och i
morgon (17/10 2013) så öppnar utställningen för allmänheten. Den visas sedan under ett
och ett halvt år.

Monster & Mysterier på Junibacken bygger på Martin Widmarks böcker om LasseMajas
Detektivbyrå, illustrerade av Helena Willis, samt böckerna om monsteragent Nelly Rapp,
illustrerade av Christina Alvner. Det är en mystisk, klurig och lagom läskig utställning med
en detektivbyrå att lösa fall i, en kyrkkulle att åka rutschkana nedför, ett tåg att köra runt i,
en guldaffär att fynda i, ett bankvalv att knäcka koden till, ett museum med en mumie att
bekanta sig med och mycket mer.

Två gånger per dag kommer även föreställningen Nelly Rapp – Monsteragent att visas.

Jag var extra nyfiken på denna utställning då det känns som om Junibacken nu även
vänder sig till en lite äldre målgrupp än sin "vanliga" målgrupp på barn 0–8 år. Dessutom
känner jag inte alls till Nelly Rapp och har precis (bara för några dagar sedan) läst min
första LasseMaja-bok! Vid nattningen av min 6-åring, för några kvällar sedan, började vi att
läsa Cykelmysteriet (som är den tjugoandra i ordningen av LasseMaja-böcker) och vi
kunde inte sluta förrän vi hade läst ända till slutet! Så som "nyfrälst" LasseMaja-fantast var
det en riktig ynnest att få kolla in utställningen för Barn i stans räkning.

På plats fanns hela gänget från Junibacken med deras superduktiga teaterensemble samt
författaren Martin Widmark, illustratören Helena Willis och konstnären Tor Svae, som har
skapat hela utställningen. Dessutom kom en hel förskoleklass för att kika på
föreställningen Nelly Rapp – Monsteragent och testa nya utställningen.

Föreställningen var verkligen jättebra, spännande och lite småläskig. Jag som inte har läst
böckerna om Nelly Rapp kunde trots detta utan problem hänga med i handlingen.
Sexåringarna satt som tända ljus hela föreställningen igenom och det såg ut som om de
älskade varje minut av den. De kommentarer jag hörde direkt efteråt var:

– Den var jättejättebra och lite läskig!

– Jag tyckte inte att den var läskig. Den var spännande!

– Den var helt inte läskig! Bara bra.

Sedan gick barnen loss i utställningen och det var underbart att se dem springa runt och
kolla in absolut allt! Underbart var det även att se LasseMajas skapare Martin Widmark
och Helena Willis samt konstnären Tor Svae njuta av den välförtjänta succén.

Den som ändå fick vara barn på nytt och få uppleva denna härliga utställning! Men även
som vuxen uppskattar man givetvis Monster & Mysterier, det är bara det att man känner
sig lite som en jätte i ett dockskåp....

Nä, nu måste jag tillbaka till kontoret och jobba vidare... Med mig i handväskan har jag ett
exemplar av tidningen Vallebybladet/Monsternytt som jag ska läsa på bussen. Tidningen
innehåller extra kluriga knep och knåp och helt nyskrivet material av Martin Widmark, som
ett hemma hos-reportage med prästen, sportresultat och väderrapport för Valleby
exempelvis. Alla besökare på Junibacken kommer att få sitt eget ex.

Text och foto: Lisa Sandegård

BLOGGARKIV
2015

APRIL

Välj och vraka bland
sommarens kollon!

Tre tips på
familjevandringar

Bästa helgtipsen
hamnade i
radioskugga!

Glad Påsk!

MARS

Vårens kosläpp

Tre äggiga tips!

Tre tips på
barnvagnspromenader

Snövit The Musical –
biljettsläpp i dag!

Kulturnatt 2015

Vårpepp med Loppi

Besök Greenpeace-
fartyget Arctic
Sunrise!

Missa inte Earth
Hour lördagen den
28 mars!

FEBRUARI

Grattis Tom Tits
Experiment!

Barn i stan listar
bästa kalasen

Tre tips på sportiga
grejer på sportlovet

Tre tips på
workshopar på
sportlovet

Tre tips på
dramavisningar på
sportlovet

Tre sköna filmtips

JANUARI

Gratis prova på!

2014

DECEMBER

HEM OM OSS UPPTÄCK BARN I STAN SKÖN LÄSNING TÄVLINGAR & KLIPP BLOGG SÖK
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Kika gärna på ett YouTube-klipp om utställningen och teatern här! God Jul finingar - vi
ses nästa år!

NOVEMBER

En förmiddag med
radion bjuder på
blodbad och
roligheter

Recept: Skansens
julpepparkakor

SEPTEMBER

Kärt återseende!

Lek loss och hjälp
BRIS på köpet!

Härligt slajming start
i söndags!

AUGUSTI

Gratis prova på!

JULI

Testa en ny sport i
sommar!

JUNI

Barn i stan
sommartipsar på
Radio Stockholm

Kreativ oas för unga
med We Are Sthlm
On Tour

Barn i stans app i DN

Glad midsommar!

Trevlig 6 juni!

MAJ

En liten tjockis har
landat!

Sommarens sista
dopp!

Korrläsning i solen!

Sätt upp mig på kö
hos servicehemmet
Rynkan!

APRIL

Trevlig Valborg och
första maj!

Spöket Laban flyttar
in på lördag!

Välj och vraka bland
sommarens kollon!

Härligt färgglatt
bebismingel

VIT - en färglös pärla!

Glad påsk!

Vårens kosläpp

Det svänger redan i
foajén!

Skönt bebishäng på
Winterviken!

Önskar jag kunde
doftblogga syrendoft
till er

MARS

Kulturnatt Stockholm
– även för barnen!

Missa inte stans
roligaste gästspel
från Kanada i maj!

Stig-Helmer flyttar
äntligen in på Åbergs
Museum!

Teater i Haga och
Knyttet i
Koppartälten

Jag satte high
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ADAM CEDERBLAD SKREV DEN 2 MARS 2014. KL 12.07.

Ser ju ut som rena paradiset! Jag, och min syrra också antagligen ska till Junibacken nu i
början av sommar'n. Då är det 10 år sedan vi var där sist.

SKRIV GÄRNA NÅGOT! DÅ BLIR VI GLADA!

Ditt namn:

Din e-post (syns ej för andra användare):

Din kommentar:

Vad är det för veckodag i dag?

Skicka

school-myset i
halsen!

Lämna ditt bidrag till
Minimello!

I dag är det
Fettisdagen!

FEBRUARI

Ny film på
Cosmonova!

Polismuseet för
precis hela familjen

Teater för de yngsta
träffar rakt in i
föräldrahjärtat!

Flyg med Forgive Me
Airlands till Pero!

En heldag som
kostar en tjuga!

Vad är väl ett besök
på slottet...

En bisak - aktuellare
än någonsin

Magiska sjöhästar på
Aquaria

JANUARI

Det kommer att
rasslas i kedjor och
knarras i dörrar...

Tur att vi inte bor i
Detroit!

Kul kalas på lekland

Skillnad på helg och
helg

Oscarsglans på Zita!

Passa på att snickra
loss!

Nytt nummer ute nu!

Teater och
slajmverkstad på
Mäster
Samuelsgatan

2013

DECEMBER

God jul och gott nytt
år!

Trevlig Lucia!

Två knep för
julstämning

Döden var en hejare
på att snarka!

Tack alla som kom
till Junibacken!

NOVEMBER

Julmys och
julmarknader

Teater och
slajmverkstad på
Mäster Samuels scen

Ett gubbdagis...och
jag gillar det!

Vi fyllde Junibacken
på en kvart!

Varför har
Naturhistoriska
leopardpälsar i
källaren?

Jag klev rakt in i ett
nördparadis!

Svettigt, farligt,
graciöst och
skäggigt!

En månad kvar på
Music and emotions
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OKTOBER

Det kommer att
svänga på Maxim i
höst!

Pepparkakshus på
Arkitektur- och
designcentrum

Blockholm - var med
och bygg ditt
Stockholm i
minecraft

Barn i stan besöker
Game On 2.0 –
världens största
dataspelsutställning

Monster & Mysterier

Mysigt mingel på
stans största me&i-
träff

Tack alla barn i stan
och era vuxna för att
ni kom!

Teater och
slajmverkstad på
Mäster Samuels scen

SEPTEMBER

Vinn biljetter till
genrepet av
Trollkarlen från Oz!

Barn i stan på
UnderBARA BARN-
mässan

Vems lilla mössa
flyger - en riktig
höjdare.

Sven Harry säger hej
via Emil

Ruskigheterna blir
bara fler och fler

AUGUSTI

Hans och greta är
tydligen höstens
grej!

Vår sepemberbebis
har landat!

Sagostund och
slajmverkstad på
Mäster Samuels scen

Det blir en riktig
LasseMaja-höst!

Barn i stan ❤❤
Friends på Skansen

Grönan firar med
barnkalas och
fyrverkeri

443 tips för tryck!

Barn i stan på
underBARA BARN!

Kulturfestival i stan

Tjohoo vi är tillbaka
och kör så det ryker!

JUNI

Gone fishing!

MAJ

Från plaskdammar
till Burn Out Punks!

Vinn finfin cykelsits
med vindruta från
BikingBaby!

Det är okej att lämna
stan - för en dag eller
två...

Waldemarsudde är
nya hänget för oss
barnfamiljer
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Grattis Emil 50 år!

Bebisvecka på Teater
Tre

Sommarnumret
ligger i tryckpressen!

Äntligen får vi
berätta!

APRIL

Grönan öppnande i
helgen!

Tips på fem fina
sommarmuseer

Se hit alla biltokiga!

Invig ett nytt
experiment på Tom
Tit vettja!

Sagostund och
slajmverkstad på
Mäster Samuels scen

Vinn biljetter till
Stockholms
Filmfestival Juniors
sista festivalvisning!

Biking Baby
sladdade förbi och
stickade ett varv!

Vi har en finalist mitt
ibland oss!

Unga Klara Festival
för barn och unga 9–
14 april

MARS

Tre små björnungar
är födda!

Syns vi på söndag?

Operans Karlsson på
taket - på riktigt!

...och så kom Leif &
Hanna!

Årets kosläpp!

Dags att hjälpa Dr.
Eva Dockhaus!

April ligger på golvet
och på måndag är
det maj!

Melodifestivalen
2013 – Genrep och
Matinégenrep

Sumobrottning om
barnen själv får välja!

Äckligt men bra!

Barn i stans halsduk
bara växer!

FEBRUARI

Gör ditt
dataspelande till en
konst!

Meningen med
döden

Teaterfrossa i stan

Rapport från
slajmverkstaden

Alla hjärtans dag

Sticka ett varv på vår
halsduk på
Arkitekturmuseet!

Vi firar ny webb och
ny tidning med en
semla!

I dag firar vi
Fettisdagen!

Vinnarna av
flygarmössorna från
Vossatassar

Nästa nummer slår
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rekord i antal tips!

Vinnaren av
teaterbiljetterna till
VIT

JANUARI

Vinn en gratiskod till
sing-along-appen
Barnkammarboken!

Sticka ett varv på
Barn i stans halsduk

40% rabatt på
Imaginarts
Sensacional på
Dansens Hus

Vinnare av biljetter
till nya filmen Yoko

Vinnare av biljetter
till Swedish
meatballs med lingon

Mäster Samuels scen

Daisyrutan

Lite tips på saker att
göra som är gratis!

Prova på Stockholms
stads kurser gratis!

Vinnaren av
Cosmonovabiljetter

Vinnare av
presentkort från
Akademibokhandeln

Vinn biobiljetter till
SF Bio
Barnvagnsbio!

2012

DECEMBER

Ett finfint klipp från
Teater Accént

God Jul & Gott Nytt
År önskar Barn i stan

Ett finfint klipp från
Kaatach

Ett finfint klipp från
Unga
Dramaten/Elverket

Vinnare av boken
Stockholm och jag!

Vinnare av bokpåsen
med de fina
pysselböckerna

Ett finfint klipp från
Disney on Ice

Julklappstips från
Andy´s Lekland!

Trevlig Lucia!

Fynda barnskor till
50% före jul!

Julklappsbytarbazar

Vinnare av biljetter
till Snövit på Rival

Tävling: Vinn
Junibackens nya CD-
skiva "Här finns det
plats"!

Nytt finfint klipp från
Barngymnasterna!

Nytt finfint klipp från
Lilla Parken!

Nytt finfint klipp från
Unga Klara!

Var med i Trygg-
Hansas
försäsongstävling
och vinn komplett
skidutrustning!

Teater och
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slajmverkstad på
Akademibokhandeln

Passa på att utmana
någon du tycker om
på jullovet!

Vinnare av
entrébiljetter och
överraskningspresent
från Postmuseum

Vinnare av biljetter
till Tavlan

Julklappstips från
vår bästis
Akademibokhandeln

Vad vill du se för
slags recept i Barn i
stan nästa år?

Vinn biobiljetter till
SF Bio
Barnvagnsbio!

NOVEMBER

Vinnaren av
Månadens tävling
november

Tre saker att uppleva
för lite äldre barn

Ett år av roligheter –
för mindre än
portokostnaden!

Vinnare av biljetter
till Zinnemax 5D

Premiär av Pettson
får julbesök

Vinnare av biljetter
till Nära dig

Vinnaren av biljetter
till Åbergs Glada
Ungar

Vinnarna av biljetter
till Asterix & Obelix
och britterna

Vinnaren av
fribiljetterna till Tom
Tits Experiment

Vinn biljetter till SF
Bio Barnvagnsbio!

OKTOBER

Vinnaren av
månadens tävling
oktober

Vinnaren av biljetter
till Oktoberteatern

Vinn en bok i
november!

Sagostund och
slajmverkstad på
Akademibokhandeln

Arkitekturmuseets
årliga
pepparkakshusutställning

Nytt finfint klipp från
Unga Klara

100 kr rabatt på en
livsviktig kurs!

Barn i stan-rabatt på
spökopera

Nytt finfint klipp från
Stockholm Our Way

Höstlovskul i
Stockholms stads
regi

Vinnaren av biljetter
till Berwaldhallen

Finfint klipp från
Unga Cinemateket

Vinnaren av biljetter
till Askungen
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Bli testfamilj för
Gneis!

Finfint klipp från
Barnskospecialisten

Finfint klipp från
Unga
Dramaten/Elverket

Fira Stora
Läsardagen på
lördag!

Vinnaren av biljetter
till underBARA
BARN-mässan

Vi gillar bullar!

Loppipåsen på
underBARA BARN-
mässan!

Shockholm
Halloweenparad
27/10

Mäster Samuels scen
7/10 kl. 14

Finfint klipp för
biobiljetter till
Sammy 2

Vinnaren av biljetter
till Walking Walking
With Dinosaurs

SEPTEMBER

Vinnare i månadens
tävling i september

Tjockare än
någonsin!

Finfint klipp från
Dockteatern Tittut!

Finfint klipp från
Operan!

Finfint klipp från
Stockholm Jazz
Festival

Vinnaren av
biljetterna till En
magisk kväll på
Södra Teatern

Vinnaren av biljetter
till Operan

Finfint klipp på
Historien om någon!

Missa inte Peter Pan
på Intiman!

Vinnare av nya
skivan från
Ensemble Yria

VIP-kväll på
Barnskospecialisten

Finfint erbjudande
från Polismuseet

Vinnare av biljetter
till Peter Pan på
Intiman

AUGUSTI

Mäster Anders scen

Tävling: Vinn en bok!

Smygpremiär på
Liten Skär och alla
små Brokiga

Vinnare av fribiljetter
till Unga Cinemateket

September är över!

Vinnare av
sommartävlingen

Då var
kulturfestivalen i full
gång igen!

Finfint klipp från
Leksaksborgen
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Vinnare av fribiljetter
till Aquaria
Vattenmuseum

Vinnare av Green
Toys leksaksbil från
Jag leker träd

Vinnare av
familjebiljett till
Torsdagskul i
Hågelbyparken

127 Sommarfestival

Bara en plats kvar...

JULI

I dag drar Priden
igång

Vinnare av biljetter
till
Fjäderholmsteatern

Vinnare av biljetter
till Tom Tits

Vinnare av biljetter
till Tornerspelen vid
Skoklosters slott

Vinnare av biljetter
till Rasmus på luffen

JUNI

Vinnare av
entrébiljetter till
Etnografiska museet

Vinnare av
familjebiljett till
torsdagskul på
Hågelby

Vinnare av DVD-
filmen Mästerkatten

Radioteater för barn
och unga

Grym Grimmisch!

Tips på skön
sommarcykling

Vinnare av Next
Generations senaste
skiva Mello Fever

MAJ

Vinnare Månadens
tävling i maj

Vinnare av
entrébiljetter och
åkband på Grönan

Vinnare av biljetter
till Teater Bambino

Sommarfest på
Södran på lördag

Vinnare av
teaterbiljetter till
Grimmisch

Store Party hos The
Crazy Giraffe

Smakprov på
livsviktig kurs hos
Mamsen & MaLou

Vinnare
aventrébiljetter till
Gripsholms slott

Tipsa om din bästa
cykelutflykt – vinn
fina priser!

Vinnare biobiljetter
till Cosmonova

APRIL

Vinnaren av
Månadens tävling i
april

Flashmob med
Svenska Gerillafruar
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Kalas på
Akademibokhandeln

Gröna Lund öppnar
för säsongen på
lördag

Vinnare av
festivalpaketet till
Fjäderholmsfestivalen!

VIP-rabatt till
Fjäderholmsfestivalen!

Vinnare av årskort på
Polismuseet

Vinnaren av
konsertbiljetter till
Eric Saade!

Erbjudande från
Kungliga Operan

VIP-dag på Siggesta
Gård för "Barn i
stanare"

Kulturnatten 21 april
2012

Vinnaren av
familjebiljetten till
Tom Tits Experiment

Nya polis, polis har
öppnat!

Spana in häftiga
"äggsperiment" på
Tom Tit!

Vinnare av Månadens
tävling i mars

Vinnarna av
årskorten på
Cinemateket

MARS

Vinnare av kokboken
"Arla Köket fredag"

Familjeskoj i
Stockholms badhus i
påsk

Välkommen till
invigningen av
Glass- och
Gottboden på
Siggesta Gård!

På lördag öppnar nya
stora Lill-Skansen!

Årets kosläpp

Gå på föreläsning
med Knattetanterna!

Vinnare av biljetterna
till Konserthuset

Tävla om exklusiva
biobiljetter till
smygpremiären av
Piraterna! 3D

Vinnare av biljetter
till Sportfiskemässan

Vinnare av Ben 10-
biljetter

Säg att du är hungrig

Dansa Zumba och
stöd barn med One
More Smile

Lämna ditt bidrag till
Minimello!

Gratis liftkort i
Ekebyhovsbacken på
lördag

Barnvagnsmarsch på
Internationella
Kvinnodagen

Vinnare av Unga
Dramaten-biljetter

FEBRUARI
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Vinnaren av
entrébiljetter till
Junibacken

100 skäl att åka till
Tekniska

Vinnare av
teaterbiljetter till
Jubal utan jag

Sveriges Makalösa
Föräldrar bjuder
ensamföräldrar med
barn på fika

Vinnaren av
månadens tävling
januari/februari

Vinnaren av en
matkasse från
Matkassen.se

Vinnarna av boken
Kul på hjul

Skrot på Junibacken
– ny lekutställning
som öppnar den 17
februari

Vinnare av
barnvagnsskidor

Vinnare av
biobiljetter till Sean
Banan

Ung Filosofi på
Södra Teatern

Vinnarna av boken...

Vinnaren av
skidweekend på
Flottsbro

Lär dig mer om barns
läsning!

Blogga med
loppi.se!?!

JANUARI

Vinnare av biljetterna
till Hemma hos

Tack!

Från A till Ö på 35
minuter

Vinnare av biljetterna
till cirkusbrunchen

Vinnare av de fina
familjebiljetterna till
Barnens djungel

Vinnaren av
Månadens tävling i
december

Postmuseum säger
Hej!

Öppet hus på
Palatset

100 kr rabatt på en
livsviktig kurs

Vinnare av
familjebiljett till
Streetstar
streetdansfestivalen

Invig det nya året
med en pralin vettja!

Vinnare av
Cosmonovatävlingen

2011

DECEMBER

Vinnarna i samband
med Barn i stans
enkätundersökning

Vem vann
presentkort från
Monimo?
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Vinnare av de fina
familjebiljetterna till
Barnens djungel

Ronja på Rival – ett
riktigt bra
julklappstips!

Lyckliga du som
vann morgonrock
från Geggamoja!

Vinnaren av rockiga
böckerna om Jack

Vinnare av
premiärbiljetter på
Ronja på Rival

Vinnare av fribiljetter
till Fotografiska

Vinnaren av gåbilen
från Krabat

NOVEMBER

Gullspira – en sällan
skådad get!

Vinnaren av
Månadens tävling i
november

Vinnare av
biobiljetter till Molly
& Julmonstret

Alfons & Trollkarlen

Vinnaren av bebisfilt
från blingo!

Sesam fick träffa sin
stora idol Tobbe
Trollkarl

Vinnare av biljetter
till Alfons och
Trollkarlen

Vinnaren av
trolleritävlingen

Vinnarna av
Putumayo Kids: Kids
World Party

Vinnaren av tv-filten
från russinet.se

Vinnaren av
presentkort från Uni

Vinnare av 5xBAD på
Medley

OKTOBER

Vinnaren av
Månadens tävling
oktober

Vinnarna av
filmpaketen från
Scanbox!

Ta med hela familjen
till Cirkus Orion

Vinnaren av
fleecetröja från
Isbjörn

Vinnare av
Barnvänligts fina
snackpåse

Missa inte att se
trailern till höstlovets
bästa
barnfilmspremiär:
Lånaren Arrietty

Höstlovsöppet i
Astrid Lindgrens
Värld

Vinnare av
Dieselkortet

Fotboll och barbisar
på Boulevardteatern

Mira går inte bara
genom rummen utan
även rakt in i hjärtat
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Trailer: Hoodwinked
Too – Hood Vs Evil

Vinnare av DVD:n
Hoodwinked Too –
Hood Vs Evil

Andy's VIP-kort med
Barn i stan-rabatt

Vinnarna av
biljetterna till
underBARA BARN-
mässan

Palatset är invigt!

SEPTEMBER

Vinnaren av
svamplampan från
Mojang

Vinnarna av
biljetterna till Born to
be Wild

Releasespelning för
Tip Top Mood

4-års kalas för
Drömskor

Vinnare av biljetterna
till Flamenco de los
Niños

Trailer: Born to be
Wild

Nassim Al Fakir på
Nacka Forum på
söndag

Vad ska jag heta?

INKA – Guldskatter i
Bergrummet

Vinnare av Harry och
den Blå Prinsen

Missa inte
Solnadagen!

Italiens kändaste
hund på besök hos
Tittut

AUGUSTI

Minidisco &
familjebrunch på
Café Opera

Vinnare av tävlingen
om biljetter till
Smurfarna

Vinnaren av tröjan
från Blingo

Galapremiär av
Gumball

Parkernas dag 27
augusti 2011

Vinnaren av
Månadens tävling

Vinnare av
premiärbiljetter till
Kenta & barbisarna

Invigningsfest på
Campus Väsby

Skördefest på
Siggesta Gård –
Tävla om en VIP-dag!

Pallra er iväg till
Liten igen – NU!

Maxat för mini - full
fart från dag ett!

Vinnaren av
biljetterna till "Liten
igen"

Vinnaren av
entrébiljetter &
åkband till Grönan!

Vinnare av
entrébiljetter till
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Creative Brick Zone

Vinnare av biljetter
till filmen Bilar 2

JULI

Dags för Stockholm
Pride och Pride Kids!

Vinnaren av
familjebiljetten till
Siggesta Gårds
fotbolls- eller
äventyrsgolf

Ronja Rövardotter på
Astrid Lindgrens
Värld

Vinnaren av
familjebiljetten till
Åbergs Musuem

Vinnaren av biljetter
till brygghoppningen
i Brunnsviken

Vinnaren av
biljetterna till Spara
& Slösa

JUNI

Torsdagskul i
Hågelby

Mini Rodinishortsen
har hittat sin vinnare

Vinnaren av
biljetterna till Robin
Hood på Kastellet i
Vaxholm

Vinnaren av
övernattning på
Nynäs Slotts
vandrarhem!

Midsommar!

Programmet för
Kulturfestivalen 2011
släppt

Vinnaren av
entrébiljetter &
åkband till Grönan!

Erbjudande från vår
kompis Gudrun
Sjödén!

Vinnare av
Yorriktävlingen!

Barn i stans barn-
och familjevänliga
nationaldagstips

MAJ

Massor av sköna
skäl till att åka till
Tumba
Bruksmuseum

Vinnarna av
SommarMedley för
hela familjen!

Vinnaren av Lilla
gröna indianens
leksaksträdgårdsset!

Vinnaren av
Månadens tävling!

Missa inte Orminge
Karneval i helgen!

Ett kreativt
smultronställe i
Sickla

Barnvisning med Eva
Funck på Bonniers
Konsthall

Snart sommar och
Parkteater!

Vinnare av
Anakkanas
multifunktionella
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väska

Vinnare av biljetter
till Flying Monsters
3D

NU slår
Jätteknölkallan ut!

Vinnare av
entrébiljetter och
trampbilsåk på
Polismuseet

Trender, Mumin och
fish spa

Gå två för en på
Pomelo i helgen!

Vinnaren av Zoo
Pack barnryggsäck

Vinnaren av
entrébiljetter till
Lekplatsen - Heron
City!

Lucky Ellen-
vinnaren!

Gröna Lund öppnar
för säsongen

Vinnaren av
biljetterna till
Trollringen

APRIL

Vinnare av
biobiljetter till Molly
Monster

Vinnarna av VIP-
dagen på Siggesta
Gård

Vinnare av
skötväskan från OiOi
och Baby Revolution

Unga Klara lanserar
Öppen Scen!

Pippi intar Globen i
påskhelgen - på
skridskor!

Vinnare av biljetter
till Salong Normal

Rapport från
slajmverkstaden

Låna mig en bebis -
jag vill till Baby
Revolution!

Vinnaren av kalaset
på Lekhuset i
Bromma

Två glada vinnare av
hoppkor!

Vinnarna av
månadens tävling:
HOPP!

Vinnaren av Majas
ABC på Bio Rio

Förhandsvisning av
Nationalmuseets nya
utställning: "Gudar
och gudinnor"

Kulturnatt Stockholm
lördagen den 9 april
2011

Vem vann
presentkortet hos
Geggamoja Store?

Minidisco &
familjebrunch på
Café Opera

Grattis till vinnarna
av biljetterna...

MARS

Vinn värsta VIP-
dagen på Siggesta
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gård!

Vinnarna av
bilderboken Emblas
universum!

Clownen Manne:
"Äntligen här!"

Vinnaren av
cirkusbrunchbiljetterna
på Subtopia!

Karlsson på taket
påminner lite om Ove
i Solsidan!

Vinnarna av den
ballongdrivna båten
från EkoLeko!

Grattis säger vi till...

Palatset - världens
första nationalscen
för barn och unga!

Har tjyvkikat på En
egen ö

Här är vinnarna av
Leja li och busbullen

Vinnaren av
biljetterna till "En
egen ö"

Hemligheternas skog
var lite hemlig!

Vill du gå på
releaseparty på
lördag?

Vinnaren av de
superfina
väggdekalerna...

Vinnaren av
biljetterna till
Hemligheternas
skog!

FEBRUARI

Vinnare av biljetterna
till "Hotell Gyllene
Knorren - filmen"!

Från Bonniers
Konsthall till
Laserfortet

Här blev det vår!

Vinnare av biljetter
till Alfons!

Vinn biljetter till
Alfons

Kärleksstatistik på
alla hjärtans dag!

Vodou-utställning i
stan

Pantomimteater med
gung!

Längta hem till
sportlovet!

JANUARI

Sagoutställning med
sommarkänsla
rekommenderas
varmt!

Dagens roligaste
korrfel!

Nostalgitripp på
Wallingatan

En efterlängtad galen
guide är tillbaka!

Stumfilm funkar på
2000-talet

Kanin med hög
status

Batmanhelg på
Tekniska

En glassig start på
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det nya året

En magisk
eftermiddag på
Operan

2010

DECEMBER

God Jul och Gott
Nytt År!

Julkalender i ny
kostym

NOVEMBER

Vår Jenny vann!!!

Den motvillige
lussegubben

Tack och god natt

Prinsesshelg

Gå en livsviktig kurs
i vår!

Konsten att bryta
igenom

Såg en skymt av
Liemannen
häromdan

OKTOBER

Semesterpirr i Gamla
Stan

Stans påhittigaste
leksakstant

Junior sm i legospel
på Tekniska på
höstlovet

Vår krönikör Jenny
är nominerad till
Augustpriset

Höst och dags för
djupdykning i
klädsäckarna

Skynda till Nordiska!

Det heter rinnande
vatten

Höstlovsnumret går
på tryck i veckan

Våga lyssna till
experten

Idag togs de första
små spadtagen till
något riktigt stort

Ny börjar
grillsäsongen -
äntligen

SEPTEMBER

Fin söndagsmiddag
med lek

Smart, snyggt och
miljövänligt

Ett rysligt nummer
på ingång

Tantfaktor absolut
noll

Siggestas brunch
funkar fint

Vi kollade in nya
"Vem?"-filmen

I raketfart till Palatset

Maria på Barn i stan
GBG rockar!

Masa er ut till Alby -
pronto!

AUGUSTI

Det händer något
magiskt på
Riddarholmen...
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Har ni träffat Björn
och Benny?

Missa inte BUS i
helgen

Gör en kollektiv
utflykt!

Två go'bitar på
samma gata

Syster Yster trycks
just nu!

Vi går på tryck fredag
den trettonde...

Stan kickstartar efter
semestern

JULI

Bloggen slumrar till
lite i juli

Vill jag, eller vill jag
inte, gå på Nordiska?

Mycket mat blir det...

JUNI

Sommarlovet smyger
sig på

Skansen online -
bland getter och
småbilar

Nu går ingen säker
längre!

Gå på vatten -
svårare än man tror!

Missa inte
barnvänliga
bröllopskortegen

Pippi i parken

Drop-in-bröllop,
någon?

Skön jazz, mysiga
museer och mumsig
mat

Prinsessor, smarta
klipp och tårtkalas

Eriksdalsbadet flyttar
ut

En favorit i repris

MAJ

Nya numret har
kommit från
tryckeriet

På söndag får jag
äntligen bestämma
allting - shit vad
skönt

Efter grym
övertalning kom
belöningen - en fet
padda

Skönt butikspan
utanför stan

Ta mig till
vikingatiden - långt
från deadlines och
tryckintag

Är det inte kul med
kyrkoutlykt?

Sommar i långa rader

Tävlingstips för dig
som gillar
barnprylar!

APRIL

Monchhichi och en
fet smäll

Bästa
morsdagspresenten

Har ni hört markis-
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sippan?

Johanna fixade fest
på Riddarholmen

Det börjar verka
kärlek banne mig

Sagomys på stan

Rapport från
ladugården

Massor av sköna
sommarkurser!

Bröllopsyran är ett
faktum

Tävlingen
"Bullmammans
favoriter" är avgjord!

Sorterarmästare med
nöd och näppe

MARS

Den som väntar på
nå't gott

Kanonstart för
Stadsteatern i
Skärholmen

Skansens björnar
tittar ut

Älskade spion

Biljetter till
Konserthuset i
helgen

Vinn receptboken
Bullmammans
favoriter!

Impro för barn

Evighetsbrallan

Missa inte Astons
stenar

Visst nappar
det...not!

Jag håller på att
lägga barnen, kan jag
ringa upp om tre
timmar?

En bok om att fylla år

Gratis inträde på
Etnografiska

Sköna citat

Helikoptern - ett
säkert vårtecken

Är ni redo för
Grönan?

Grattis Carolina!

FEBRUARI

Äntligen affisch!

Sportlov, in my
dreams...

Chans att vinna
teaterbiljetter!

Vab, någon?

Unisex i all ära men...

Ett liten knubbis är
på väg ut på stan just
nu!

Ur spår!

Gå två för en i
helgen!

En semla om dagen!

Än är det vinter
kvar...

Just nu värmer
solen!

Detektiver i stan

Drama queen? Ja,
tack!

Kalassäsongen har
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börjat

Vi närmar oss
tryckpressarna

Mumintrollet fyller 65
år och värnar om
Östersjön

JANUARI

Teatrarna spelar för
Haiti!

Alla kan inte spela
fotboll

Mys och rys på
Formexmässan

Vi har en vinnare till
4good-kvällen på
Rival!

Nu sliter vi med
nästa nummer!

Snyggpyssel i
januari

Våren smyger sig på
i vinterkylan

Medeltiden finns på
YouTube!

Nattlampa eller
Antikrundan

Rapport från Haga

Vinn biljetter till
4goods
inspirationskväll på
Rival!

Iskall utställning på g

Äntligen kafferep i
lekhörnan

Djurgården var
poppis förra året

Nytt år = nytt hemma

Nostalgitripp för
Trazan och
Banarnegenerationen

2009

DECEMBER

Flottsbro är först ut
att öppna

Julfrossan är mitt
enda måste

Ännu finns det
julmarknad kvar

På med 3D-brillorna!

Sockerbagaren i mig
har vaknat

Snart åker vårt 50
nummer iväg på
tryck!

Spikmattan känns
inte aktuell

Haja vilken
problemlösare

Kändisjulmys på
Junibacken

Julen är över!

NOVEMBER

Julkalendern flyttar
in hos Rum för barn

En julmarknad för
oss som är barnsliga

Missa inte
Banankontakt i jul

Lagerrensning hos
Geggamoja!

Tretton = mammakris

Rensa upp i
ungarnas rum
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Ett stycke nostalgi
på CD

Shit vad det är
november nu

Viola och Cinnober -
a lovestory

Decembers guldkorn
är framvaskade

Jamen Benny -
svängig
småbarnsteater

Dags att dra en
vinnare i grevens tid!

Glöm inte farsdag

VIP-kväll och REA för
Barn i stan-läsare!

Vinn biljetter till
Rasmus på Luffen

Kungsan öppnar
isbanan idag

Nya föreställnigar till
Så gör prinsessor

OKTOBER

Fågelholkar och
pumpasoppa -
dagens
höstlovsfavvis

Spöktajm!

Draken har landat! -
dagens
höstlovsfavvis

Mössa på!

Nalleparad - dagens
höstlovsfavvis

Förkylning och vita
vinterstövlar

Kungliga Operan -
dagens
höstlovsfavvis

Rapport från
Junibackens nya
utställning

Prova en natt på
museet

Det finns mer än
mopsar kring
Karlaplan

Plupp is back

Sent ute?

Vårt radioinslag är
fällt i
granskningsnämnden

Lämningskaos

Pelle var lite väl
svanslös

Novembers guldkorn
är framvaskade

Helgtips på Radio
Stockholm

Två nya butikspärlor
i Vasastan

Så har man klantat
sig igen...

Ännu en teater om
2000-talets mamma

Nu ringer
bibblantanterna - det
är det bästa betyget!

Novembers första
guldkorn är hittat!

SEPTEMBER

Om ni måste gå på
Monster Jam - så
finns det chans till
halva priset nu
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Björn Borg lanserar
barnkollektion

Snart har vi stenkoll
på november

Fynda provkollektion
för barn!

Det rockar på Göta
Källare idag!

Unga Dramaten
rivstartar

I´m in love with a
fairytale

Sagostund på Trull

Premiär på Rasmus

Pija gästar
Bokslukaren

Efterlängtad
nypremiär

Hej alla läsare
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