Barnen från förskolan Hallonett i Jönköping älskar bokstäver. I ABC bokstavslek bekantar
de sig med bokstäverna på lite annorlunda sätt. ABC bokstavslek, Face the Facts och An
ordinary boy har lockat många besökare till Jönköpings läns museum enligt statistiken.
Foto: Jönköpings läns museum

Besöksrekord på länsmuseet
JÖNKÖPING I september i år ökade antalet besökare på Jönköpings läns museum med
45 procent jämfört med september förra året.
Publicerad 11 okt 2016 17:03

Överhuvudtaget ser länsmuseet ökade besökssiffror. Under de tre sommarmånaderna
kom det 18 procent ﬂer besökare än förra året.
— De ökande besökssiffrorna är ett konkret exempel på uppskattning vilket både gläder
och inspirerar oss, säger museichef Sergei Muchin i ett pressmeddelande. Det positiva
mottagandet sporrar oss att utveckla utbudet ännu mer, fortsätter han.

Sommarutställningar

I år var det två sommarutställningar som lockade, samtidskonstnärens Max Books stora
konstverk och Länssalong 2016 med konst av länets "egna" konstnärer. Dessutom kom
många turister för att se utställningarna om John Bauer och hans målningar.

Årets projekt
Frida Stenmark som är museivärd berättar att pysselverkstaden varit mycket populär
liksom Sagogarderoben som båda dragit många besökare.
— Men just nu har vi högtryck i vår bokstavsutställning ABC bokstavslek.
De mer allvarliga utställningarna An ordinary boy, som handlar om könskorrigering, och
Face the Facts, där unga i fängelse berättar, riktar sig främst till unga vuxna. I anslutning till
dem har museet anställt en pedagog. Face the Facts utsågs till Årets pedagogiska projekt
2015.
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