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LasseMaja löser mysterier i
Kristianstad
Pressmeddelande • Sep 17, 2019 11:33 CEST

Illustratör: Helena Willis

LasseMaja & Cirkusmysteriet är en klurig utställning som utspelar sig
bland trollkarlar och clowner. Hjälp Lasse och Maja så att de lyckas lista ut
vem som stjäl värdesaker från Cirkus Splendidos besökare!

Doften av sågspån, popcorn och spänning fyller luften i Cirkus Splendidos
randiga tält. Det är kvällsföreställning och publiken låter sig roas, ovetande om
att det pågår något fuﬀens alldeles i deras närhet. Plånböcker, telefoner och
halsband försvinner spårlöst … Lasse och Maja är på plats och anar snart att
det är någon av de anställda på cirkusen som är den skyldiga.
LasseMaja & Cirkusmysteriet är en klurig och interaktiv utställning för hela
familjen. Kom och hjälp detektivduon att lösa mysteriet med hjälp av att gå in i
cirkusvagnar, besök detektivbyrån och lös chiﬀer med hjälp av chiﬀersnurran
med mera!
Pressvisning för utställningen är fredagen 20/9 kl 11. Strax innan denna
pressvisningen har vi pressvisning av Fira Demokratin! Den pressvisningen
börjar kl 10.
Utställningen är skapad av Tor Svae och Roger Josefsson, som tidigare gjort
flera mycket populära utställningar för barn och familjer. De ligger bland annat
bakom Allemansland om Lennart Hellsings universum samt Vems lilla mössa
flyger av Barbro Lindgren och ABC-bokstavslek. ABC - bokstavslek visades
2015/2016 på Regionmuseet. Toe och Roger kommer även medverka vid
pressvisningen.

Regionmuseet Kristianstad har något för alla smaker. I våra största
utställningslokaler, som ligger vid Stora torg mitt i centrala Kristianstad, hittar du
våra basutställningar som berättar om Skånes olika, förunderliga sidor: staden,
landskapet, och inte minst: filmen. Här visas också ständigt nya utställningar –
parallellt med att vi skickar ut egenproducerade utställningar på turné.
Här finns vårt populära Café Miró som serverar närproducerad och ekologisk
mat i vackra lokaler, och i samma byggnad ligger Kristianstads konsthall som
visar samtidskonst och ger chans till reflexion och återhämtning.
Ett kort stycke bort finns Filmmuseet, som huserar i Sveriges äldsta
långfilmsateljé! Här kan du lära dig om pionjärtiden inom svensk film, eller
besöka de populära filmvisningarna som arrangeras.

Till Regionmuseet Kristianstad hör också Åhus museum, Järnvägsmuseet
Kristianstad.
Bakom kulisserna, både i Kristianstad och på vårt kontor i Lund, finns en stor
kompetensbank inom kulturmiljövård, arkeologi, byggnadsvård och
kulturlandskap. Här arbetar nämligen våra byggnadsantikvarier, arkeologer,
biologer, kulturvetare och många, många fler med att bevara, utveckla och
undersöka platser, byggnader och landskap i vårt vackra Skåne.
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Fira demokratin visas i Kristianstad
Pressmeddelanden • Sep 17, 2019 08:00 CEST
För att uppmärksamma 100 års jubileet av införandet av allmän rösträtt i Sverige har
Sverigs riksdag tagit fram en utställning som nu kommer till Kristianstad. Fira demo‐
kratin invigs 22/9 av talman Andreas Norlén.
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