
 KULTUR igår 19.00

Barnvänlig utställning på Hälsinglands
museum: Möt Herr Gurka och Krakel

Spektakel
Här dansar Herr Gurka, både vals och mazurka. Nu finns en ny chans att träda

in i Lennart Hellsings egensinniga universum – i Hudiksvall.

I Annorlunda stad jagar tjuven polisen och barnet kör barnvagnen.
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Lite sliten är den, men med lite ny färg, en dammtrasa och skruvar kommer
utställningen om Lennart Hellsings barnboksvärldar att vara klar lagom till
vernissagen högst upp på Hälsinglands museum i Hudiksvall på lördag.

På plats denna torsdageftermiddag är utställningens producenter och byggare Tor
Svae och Roger Josefsson. De har stor erfarenhet av liknande utställningar, som
Mulle Meck, Mumin och Lasse-Majas Detektivbyrå.

Möt utställningens producenter under arbetet med Allemansland på museet här:

Allemansland heter den nya utställningen som ska locka barn och vuxna och krypa
in i Bagar Bengtssons lya och och klättra upp på skepp från Hellsings Sjörövarbok.

Naturligtvis säljs hattar i tobaksaffären i Annorlunda stad och katten säger vov
från taket.



I Annorlunda stad säger katten vov.
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Den som läst böckerna med tokroliga nonsensverser och illustrationer av Poul
Ströyer känner väl igen sig.

Här stiger magister Tjeder ner från sin sjuvåningskateder medan kusin Vitamin
och Krakel Spektakel hänger i gardinen.

Tor Svae, en av utställningens producenter, bättrar på Poul Ströyers figurer med lite färg.
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Utställningen skapades för Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm och har
turnerat i hela landet från Luleå i norr till Kristianstad i söder. När Rum för barn
lades ner köpte Svae och Josefsson in utställningen och har i eget företag fortsatt
producera utställningar utifrån kända barnböcker.

–Vi känner att vi gör en insats för barnlitteraturen. Förlaget är intresserade och
biblioteken är glada, säger Tor Svae.

Tor Svae och Roger Josefsson har skapat utställningen Allemansland på Hälsinglands museum.
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Teater Pero kommer också till Hälsinglands museum på lördag för att ge en
musikalisk föreställning utifrån Lennars Hellsings värld.

Utställningen på Hälsinglands museum, som är ett samarbete med Hudiksvalls
kommun, finns uppsatt fram till den 29 april.
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