
Lasse Maja & Cirkusmysteriet är vår senaste utställning för turnè. Producerad under våren 2017 
i samarbete med Bonnier/Carlsen, Martin Widmark och Helena Willis.
Produktion: Tor Svae, Roger Josefsson

Utställningen har haft sin premiär i Jaktvillan,Järvastaden/Solna  4 juli – 4 aug.
1 – 24 sept fnns utställningen på Finspångs bibliotek för at  därpå vara med på bokmässan i 
Göteborg 28 sept till 1 okt.
Perioden okt – december 2017 är fortfarande tillgänglig för bokning medan våren/sommaren 
2018 börjar bli fullbokad.

För mer info: barnutställningar.nu 
Email. artrogge@gmail.com 
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Kakmysteriet är en tävling konstruerad av Martin Widmark.



Hemliga schiferstationen ingår i kakmysteriet.



Barnutställningar.nu är et samarbete mellan Tor Svae. Torsk.Prod. AB och Roger Josefsson L-Art
med syfte at producera lekfulla turnerande barnutställningar för bibliotek och musèer över hela 
landet. Sedan tidigare har vi utställningarna Allemansland om Lennart Hellsings universum samt 
Vems lilla mössa fyger av Barbro Lindgren och ABC-bokstavslek.

Lasse Maja & cirkusmysteriet börjar turnera från och med hösten 2017 samtidigt som vi 
färdigställer nästa projekt som blir Alfons Åberg som blir 45 år i år. Alfons Åberg blir en lite mindre 
utställning än Lasse Maja och kan därför passa även små bibliotek. Vi förväntas bli klar med Alfons 
Åberg under september 2017 och bli turnèklara från och med hösten 2017. Utställningen är et 
samarbete med Rabèn&Sjögren förlag.

Vi planerar också at bygga yterligare en utställning för nästa år och har då förslag på at 
producera en Mulle Meckutställning. Planerad produktionsstart Jan 2018 och turnèbar från 
hösten 2018.

Lasse Majautställningen kräver en yta på ca: 60-70 kvm. Vissa delar kan spridas ut för at minska 
behovet av en stor sammanhängande yta. Till utställningen hör et pedagogiskt program; böcker på 
många språk samt et Kakmysterium som är framtaget av Martin Widmark.

Alfons Åbergutställningen kräver en yta på ca: 30-40 kvm. Även den utställningen kommer at 
innehålla böcker på fera språk. Lite längre fram när den utställningen börjar bli klar kommer bilder 
at läggas upp på vår hemsida, barnutställningar.nu

Vi har et väl inarbetat samarte med såväl Bonnier/Carlsen som Rabèn&Sjögren vilket möjliggör at
vi får tillgång till böcker som följer med i utställningarna. Då vi uppmärksammat at många bibliotek 
besöks av barn från olika kulturer så kan vi även tillhandahålla böcker på fera språk.

För mer info: barnutställningar.nu
Ni får också gärna ringa eller maila oss:

Roger Josefsson
076-5607512
Email. artrogge@gmail.com

Tor Svae
073-8101468
Email. tor.svae@gmail.com
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