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Utställningslokal Blickfånget
Blickfånget är Kulturhuset Cupolens utställningslokal.
Blickfånget ligger bredvid Stadsbiblioteket. Fri entré. Välkommen!

Sista veckan!
                                         ABC Bokstavslek                                        

En lekfull och färgglad utställning om och med bokstäver – i stort format!

                                    Vernissage lördag den 23 augusti kl. 12-14

                                                        Välkomna!

                                      Utställningen pågår till den 4 oktober

Utställningen är producerad av Tor Svae, Torsk Produktion AB och Roger 
Josefsson, L-Art, Stockholm, i samarbete med Bonnier Carlsen förlag.

Klättra upp på bokstäverna, krama dem, sitt i dem och åk rutschbana utför dem. 
Läs rim, ramsor och andra texter på 7 olika språk som löper från väggarna och 
slingrar sig över golvet. Bilder, ramsor och texter från några av Sveriges mest 
framstående författare och illustratörer lyfts fram. Tematiska barnboksbilder finns 
att kika på i anslutning till varje bokstav. Undersök bokstävernas mysterium i litet 
format och bygg ihop dina egna ord!

Bilder från vernissagen den 23/8, det var roligt att se så många barn och vuxna 
som lekte bland bokstäverna.

Mer information

Öppettider:
Måndag-fredag kl 10-17
Lördag kl 10-14

Besöksadress:
Järnvägsgatan 3

Postadress:
Box 414 
331 24 Värnamo

Vill du visa din konst?
Utställningskriterier  (pdf, 61.4 
kB)
Kultursekreterare 
Cecilia Gustavsson
tel. 0370-37 75 90

Utställningslokalen Blickfånget

Våren 2015 kommer vi inte längre 
ha kvar Blickfånget!

Kommande utställningar 2014  
(pdf, 300.3 kB)

Tidigare utställningar 2013-14  
(pdf, 179.2 kB)
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