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Besök utställningen
DELA

LORANGA! LORANGA!
En väldigt stor utställning om Barbro Lindgrens universum.
Loranga! Loranga! förvandlar utställningshallen till en
Barbro Lindgrensk värld där en lekfull scenografi varvas
med utrymme för reflektion.

23 mars–7 september 2014
Vi riktar ett stort grattis till Barbro Lindgren som har tilldelats
Almapriset (http://alma.se/sv/Pristagare/2014/) och till
scenografen bakom utställningen, Tor Svae, som har tilldelats
Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2014.
(http://www.barnboksakademin.com/) Läs intervjun
(http://mittkulturkort.se/artikel/intervju-med-scenograf-tor-svae1#.UyratuN5Pzg) med Tor Svae i samband med utställningen
här.
Barbro Lindgren är en mycket mångsidig författare och konstnär
som alltsedan debuten 1965 har skrivit ett hundratal böcker för
läsare i alla åldrar. Hennes författarskap omfattar prosa, poesi,
dramatik och vistexter och hon har även illustrerat flera av sina
egna böcker. Ett av Barbro Lindgrens kanske främsta
kännetecken är den egensinniga och humorfyllda ton som
hennes böcker så ofta uttrycker. Men också hennes filosofiska
och underfundiga betraktelser om livet, uppbrott och döden.

Av utrymmes- och
säkerhetsskäl är det inte
möjligt att ta med
barnvagnar in i
utställningen.
Barnvagnsparkering finns
på utsidan av Dunkers
foajé.
Utställningen är öppen
tisdag–söndag. Fram
till 25 augusti även öppet
måndagar. Fullständiga
öppettider hittar du här!
(/besok-dunkerskulturhus/platshallarebesoka/oppettider-ochentre/)
Allmän visning
Lördagar 14:00: 28/6,
19/7, 9/8 och 6/9
Ingår i utställningsentrén,
barn och unga till och
med 18 år fri entré

Bokning av separat
visning:
visningar.dunkers@helsingborg
eller 0732-315727

Barbro Lindgrens utställning "Loranga Lo…

Scenografin i utställningen LORANGA! LORANGA! bjuder in till
en lekfull upptäcktsresa genom de fantasifulla landskap som är
så starkt förknippade med Barbro Lindgren. Ett sinnligt
utforskande av en värld som så många lärt känna via böckerna
om till exempel Loranga, Masarin och Dartanjang, Gorillorna,
Benny och Den vilda bebin. Böcker som genom åren blivit
moderna svenska klassiker. I utställningen finns också utrymme
för tanke och tysta ord och för hemligheter, stora som små. Och
ett litet krypin, för lyssnande och läsande, där du kanske minst
anar att det finns ett.
Barbro Lindgren är född 1937 och bosatt i Glömminge på
Öland. Debuten som författare skedde 1965 med Mattias
sommar. Genom åren har Barbro tilldelats en stor mängd priser,
bland annat Astrid Lindgren-priset (1973), Litteraturfrämjandets
stora pris (1991), Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris (2003)
och Selma Lagerlöfs Litteraturpris (2007). Barbro Lindgren
utbildade sig vid både Konstfack och Konstakademin innan hon
debuterade som författare.
Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.
Scenografi: Tor Svae.
Plats: Utställningshallen
(/utstallning/platshallareutstallning/loranga-loranga/information-about-theexhibition-in-english/) Information about the exhibition in
English (/utstallning/platshallare-utstallning/lorangaloranga/information-about-the-exhibition-in-english/)

(mailto:dunkerskulturhus@helsingborg.se)
Besöksadress
Kungsgatan 11
Helsingborg

Postadress
Dunkers kulturhus
251 89 Helsingborg
Telefon +46 (0)42-10 74 00
Fax +46 (0)42-10 74 10

Audioguide
Möt Barbro Lindgren i
utställningens
audioguide. Hör henne
berätta om Loranga,
Masarin och Dartanjang,
om lek och om allvar. Hur
allt började och hur allt
blev som det blev.
Kulturoteket
I Kulturoteket, det lilla
referensbiblioteket på
Dunkers, kan du finna en
stunds lugn för att läsa
någon av alla de böcker
Barbro Lindgren författat.
Slå dig ner i en skön
fåtölj och bege dig in i
hennes fantastiska
universum av tokiga
roligheter. Finns på
entréplan, fri entré.
Familjelördag i
Loranga! Loranga!
Lördagar 12:00–16:00:
28/6, 19/7, 9/8 och 6/9
Under Familjelördagarna
kliver vi in i Barbro
Lindgrens värld och lär
känna Loranga, Masarin,
Dartanjang, Vilda Bebin,
Gorillorna och Benny. Vi
är i utställningen där vi
kollar, pratar, upptäcker,
klurar och skapar
tillsammans.
Entré: fri entré för barn
och unga till och med 18
år och för en vuxen i
barns sällskap

Besök Dunkers
Öppettider, entré och
besöksinformation
(http://www.dunkerskulturhus.se
dunkers-kulturhus/?
id=18316)

Öppettider

Nyhetsbrev

Utställningarna:
Måndag 10:00–18:00 t o m
25/8
Tisdag–onsdag 10:00–18:00
Torsdag 10:00–20:00
Fredag 10:00–18:00
Lördag–söndag 10:00–17:00

Ha koll på vad som
händer på Dunkers.

Röda dagar öppet som
söndag.

Anmäl dig till nyhetsbrev!
(/besok-dunkerskulturhus/nyhetsbrev/)

Flash
Flash

Karta så du hittar hit
Öppettider i biljettkassan
(http://kartor.helsingborg.se/hkarta/hbgse.html?
(/besok-dunkerspoi=Kungsgatan 11)
kulturhus/platshallarebesoka/dunkersbiljettcentral/)
Hela Dunkers kulturhus är
stängt: nyårsdagen,
midsommarafton,
midsommardagen, julafton,
juldagen, annandag jul och
nyårsafton.

