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Monster-och-Mysterier-teaterscenen-Nelly-Rapp-Monsteragent

Monster & Mysterier på Junibacken!
— Junibacken | Publicerad 2013-10-16 14:13:53

Den 17 oktober öppnar utställningen Monster & Mysterier på Junibacken! Den bygger på Martin Widmarks böcker om LasseMajas
detektivbyrå, illustrerade av Helena Willis, samt böckerna om monsteragent Nelly Rapp, illustrerade av Christina Alvner.

Monster & Mysterier 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, mycket mer. Dessutom får varje besökare ett exemplar av
tidningenVallebybladet/Monsternytt som innehåller extra kluriga knep och knåp och nyskrivet material av Martin
Widmark, t ex ett hemma-hos-reportage hos prästen, sportresultat och väderrapport för Valleby.
Monster & Mysterier på Junibacken öppnar den 17 oktober och visas under ett och ett halvt år. Scenograf är Tor Svae och
regissör Mikael Kallin.

Martin Widmark
Bästsäljande barn- och ungdomsförfattare och tidigare mellanstadielärare. Även initiativtagare till det läsfrämjande
projektet En läsande klass samt medlem av barnboksakademin. Flerfaldig vinnare av Bokjuryn, barnens eget bokpris.
Böckerna om LasseMaja fnns översatta till 25 olika språk, och kommer i höst ut på förlaget Penguin Young Readers
Group i USA.
Helena Willis
En av våra mest uppskattade illustratörer som gett invånarna i Valleby sina karakteristiska utseenden. Helena är
frilansande illustratör som jobbar mest med bilder för barn, oftast i böcker - både sina egna och andras - men illustrerar
också spel, pussel och utställningar.
Christina Alvner
Illustrerar böckerna om monsteragent Nelly Rapp, men är även känd för bland annat sina illustrationer till Kamratpostens
Kropp och knopp, och till Mark Levengoods och Unni Lindells Gamla tanter lägger inte ägg.

Läs mer om Junibacken (../aktiviteter-for-barn/stockholm/junibacken/)
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(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=246)
Nypremiär för Pettson får julbesök! (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=246)

Inför första advent blir det nypremiär för en gammal favorit; Pettson får julbesök! Föreställningen Pettson får julbesök bygger på Sven Nordqvists
bok med samma namn och spelas d ...
22001144--1111--2200 1199::3322::0000

(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=219)
Publikrekord på Junibacken i Juni (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=219)

Dåligt väder och storsatsning på barnkultur orsakade publikrekord på Junibacken i juni. Sommarsäsongen har börjat rekordbra för Sagolekhuset
Junibacken på Djurgården.
22001144--0077--0077 1100::2244::4499

(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=180)

Monster & Mysterier på Junibacken! (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=180)

Den 17 oktober öppnar utställningen Monster & Mysterier på Junibacken! Den bygger på Martin Widmarks böcker om LasseMajas detektivbyrå,
illustrerade av Helena Willis, samt böckerna om monsterag ...
22001133--1100--1166 1144::1133::5533

(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=177)
Musse Pigg tar ton i familjemusikalen Disney Live! (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=177)

Disney Live! är en ny produktion från Feld Entertainment som också står bakom den årligen återkommande is-showen Disney On Ice. Precis som
när Disney On Ice gästar Ericsson Globe så är det D ...
22001133--0088--2288 0099::0066::3366
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(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=249)
Uppiffat lekskepp och sportigt sportlov på Havets Hus (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=249)

Den 7 februari slår Havets Hus upp portarna för säsongen. Premiärprogrammet innehåller bland annat en nyinvigning av lekskeppet ”Svarta
Örnen” som fått nya fna dekorationer av skeppets ska...
22001155--0022--0077 1166::4400::0066

(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=248)
Sportlov med kreativa utmaningar, kalla djur och kodkonst (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=248)

Släpp nyfkenheten och kreativiteten fri på sportlovet! På Universeum bjuds det på iskalla istidsdjur, rygande farkoster och en makalös mix av
vetenskap och konstverk. Öppet varje dag kl 10-18!
22001155--0022--0077 1166::2233::5599

(/nyhetsarkivet/artikel.php?id=247)
Havsmiljötema på Sjöfartsmuseet Akvariet (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=247)

I dagarna släpper Sjöfartsmuseet Akvariet sitt vårprogram där fokus ligger på havets miljö och framtid. Utifrån serieutställningen Hej fsk!
(öppnade 2014) bjuder museet in till et...
22001155--0011--2211 0077::5577::5588
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Nypremiär för Pettson får julbesök! (/nyhetsarkivet/artikel.php?id=246)

Inför första advent blir det nypremiär för en gammal favorit; Pettson får julbesök! Föreställningen Pettson får julbesök bygger på Sven Nordqvists
bok med samma namn och spelas d...
22001144--1111--2200 1199::3322::0000

Besök ett sommarland i sommar
Badland, tivoli, motorland, klätterbanor och djur, det fnns något som passar alla barn på våra sommarland i Sverige. Tips på
sommarland (/aktiviteter-for-barn/sommarland-i-sverige/)
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På BarnSajten är det helt kostnadsfritt att visa din aktivitet eller evenemang för barnfamiljer.
Administrera din sida här (http://admin.barnsajten.se)
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Fixa bästa barnkalaset

Dags för barnkalas igen? Kolla in sidan för barnkalas med alla tips för barnkalas hemma eller borta.
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