
Skrot-Nisses skrotupplag, Pelles trädrake, Farbror Fläskkorvs gatukök och många andra miljöer ur
Jan Lööfs bilderboksvärld iscensätts i Junibackens nästa stora lekutställning som öppnar 17 februari.
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Jan Lööfs bilderboksvärld iscensätts i Junibackens nästa stora lekutställning som öppnar 17 februari.
Syftet med lekutställningarna är att barnen, genom att ”kliva in” i böckerna, ska inspireras till läsning.

Tack vare sin mångsidighet och förmåga att tilltala olika målgrupper, har Jan Lööf uppmärksammats mycket
under året. Dels i samband med en uppskattad utställning på Göteborgs konstmuseum, en utställning på
Seriegalleriet i Stockholm, och inte minst som mottagare av Astrid Lindgren-priset i november i år.
Utställningen Skrot på Junibacken är dock den första utställningen som vänder sig till 0 – 8-åringar och är
helt interaktiv. Alla delar av utställningen går att känna på, klättra på och gå in i.

Skrot på Junibacken iscensätts av scenograf Tor Svae, känd för sina fantasifulla lekmiljöer. Jan Lööf är
också praktiskt delaktig i utställningen genom arbetet med att komponera ihop bilder till väggarna. I
utställningen kommer det att finnas en scen där en teaterföreställning baserad på Sagan om det röda äpplet
kommer att framföras dagligen. Föreställningen är skriven och regisserad av Mikael Kallin, konstnärlig ledare
för Junibackens teater. Utställningen Skrot på Junibacken kommer att visas t o m september 2013.

Skrot på Junibacken bygger på följande böcker av Jan Lööf:

Pelles ficklampa (1978)
Pelle hjälper en riddare (2004) 
Skrot-Nisse (1976)
ABC-boken (1999)
Pelle och Frasse (2009)
Morfar är sjörövare (1996)
Ta fast Fabian (1997)
Pelle i Djungeln (2005)
Sagan om det röda äpplet (1974)

Bildmaterial och intervjumöjligheter
Utställningen är under produktion och sätts upp på plats under perioden 16 januari till 15 februari.
Pressbilder på utställningen finns därför först den 16 februari. Däremot finns bilder på hur utställningen växer
fram, samt på modellen som ligger till grund för bygget.
Möjlighet finns till intervjuer med Tor Svae, Jan Lööf och Mikael Kallin. För mer information, kontakta gärna:

Jenny Helldahl
Pr- och informationsansvarig Junibacken
08-587 230 78, 0737-041 222
jenny@junibacken.se

Jan Lööf
Jan Lööf, konstnär och författare, föddes 1940 i Trollhättan, och utbildade sig till bildkonstnär på Konstfack i
Stockholm. Han är också jazzmusiker och spelar tenorsaxofon och flöjt. Tidigt slog han sig in på att skriva
och teckna barnböcker. 1966 debuterade han med två böcker på olika förlag, En trollkarl i Stockholm samt
Morfar är sjörövare. Stor internationell framgång fick han 1974 med boken Sagan om det röda äpplet. Jan
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Lööf är också omtyckt som serietecknare. Nyligen kom Jan Lööfs serier ut i tre volymer, den sista 2011. Jan
Lööf har emottagit ett antal priser och utmärkelser, senast det prestigefyllda Astrid Lindgren-priset i
november 2011.
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