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Mysko på Kulturens hus i Luleå –
LasseMajas Detektivbyrå blir
interaktiv utställning!
Pressmeddelande   •   Aug 28, 2018 08:00 CEST

"LasseMaja och Cirkusmysteriet" är en klurig och interaktiv utställning som vi har äran att visa
på biblioteket i Kulturens hus, med festlig invigning 1 september klockan 13.00. Välkommen på
en förhandstitt! Kontakta oss gärna för mer inside information och en visning innan
invigningen, se kontaktuppgifter nedan. Givetvis är du lika välkommen på den publika
invigningen!

Mer om utställningen

Välkommen in i Lasses och Majas fantasieggande värld som vi bygger upp på Kulturens hus i höst.
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Besökarna får möjlighet att hjälpa Lasse och Maja att lösa mysteriet på Cirkus Splendido, gå in i
cirkusvagnar, besöka detektivbyrån och lösa chiffer med hjälp av chiffersnurran. Under invigningen blir
det dessutom saft, popcorn och musikunderhållning av Kulturskolan.

Utställningen, som visas till och med 21 oktober, bygger på barnboken "Cirkusmysteriet" av Martin
Widmark och Helena Willis. Den handlar om de två barnen Lasse och Maja som har en egen
detektivbyrå och hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby att lösa olika brott och mysterier. 

"LasseMaja och Cirkusmysteriet" är producerad av Tor Svae, scenografi, Roger Josefsson, snickeri
samt producent Klara Svae i samarbete med Bonnier/Carlsen, Martin Widmark och Helena Willis.
Roligast för barn mellan 6-10 år och andra nyfikna personer!

Kulturens hus är centralt beläget i Luleås Norra hamn med någon minuts gångavstånd till shopping,
nöjen och boende. Huset är 14000 m² stort och inrymmer stadsbibliotek, konsthall, stor och liten
konsertsal, multifunktionella foajeer i tre plan, konferensfaciliteter samt café och restaurang.


