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JAKTVILLAN

Du som har en bostad i
Järvastaden kan hyra
Jaktvillan som en fest- eller
föreningslokal.

Boka Jaktvillan

BILDER & FILM

Järvastadens bildgalleri

Järvastadens filmgalleri

Vår vision om den naturnära stadsdelen

Barnutställningar i Järvastaden

Under sommaren 2015 händer det spännande saker inom barnkultur i
Järvastaden. Då kommer det att hållas ännu en utställning som riktar sig till barn,
producerad av Tor Svae och Roger Josefsson.
 
Järvastaden har ett etablerat samarbete med Tor Svae och Roger Josefsson. Vi
fick sommaren 2014 äran att vara startpunkt för deras utställning ABC-
Bokstavslek som anordnades i Jaktvillan. Läs mer om detta här >
 
Tor har också lett arbetena med att bygga upp Mulle Meck-parken i Järvastaden.
 
Tor och Roger driver ett samarbete med syfte att producera turnerande
barnutställningar för alla bibliotek runt om i landet. Deras ambition är att
åstadkomma spännande lek- och lära-utställningar relaterade till de mest
intressanta svenska barnboksförfattarna.
 
Under våren 2015 kommer de att producera en ny utställning byggd på någon av
Barbro Lindgrens böcker. Planerad turnéstart är hösten 2015 och vi på
Järvastaden hoppas att vi i juli i Jaktvillan återigen kan vara första anhalt.
Läs mer om barnutställningarna här >
 
 

1

1

NYHETER

BROSCHYR

Bläddra i vår broschyr 
som presenterar 
Järvastaden
 
 
 
 
 

sök här 

BARNUTSTÄLLNINGAR I
JÄRVASTADEN
Publicerad 06 februari 2015

Under sommaren 2015 händer
det spännande saker inom
barnkultur i Järvastaden. Då
kommer det att hållas ännu en
utställning som riktar sig till
barn, producerad av Tor Svae
och Roger Josefsson.
Läs mer...
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