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 Lördag 30 mars kl 12-16 

 Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås 

 Fri entré men vissa programpunkter kräver att gratisbiljetter hämtas
ut pga begränsat antal platser 

Välkommen till invigningen av Allemansland, en lekfull utställning om Lennart
Hellsings halsbrytande universum. Vi öppnar med en familjedag fylld med
sång, dans, filmvisning, pyssel, sagor och vernissagefika. 

PROGRAM 

kl 12 Gratis biljetter till Hellsing á la Sabina samt filmen Krakel Spektakel kan
hämtas ut i Informationen på Karlsgatan 2 

kl 12.30 Invigning av utställningen Allemansland Plats: entrétorget på
Karlsgatan 2 

ca kl 12.40 Vernissagefika Plats: utställningssal Traversen 

kl 12.45 - 15.30 Skapa rörlig figur Slöjda en rörlig ko tillsammans med
Kristina Dahl och Cia Holmgren. Plats: utställningssal Traversen 

kl 13-15 Barnlördag Papperspyssel tillsammans med Anna. Plats: Pedagogen 

kl 13 - 13.40 Hellsing á la Sabina. 
Välkomna till en fartfylld stund med många av Lennart Hellsings härliga
sånger och ramsor om Krakel Spektakel, Sjömansgossen, Herr Gurka,
Petronella ifrån Plaskeby, Filip Glad och många fler roliga figurer. Här gäller
det att hålla tungan rätt i mun och hänga med i alla fantasifyllda ordramsor! Vi









sjunger & dansar, vi rimmar & ramsar! OBS! Inträde gäller endast med gratis
biljetter som kan hämtas i informationen under invigningsdagen. Begränsat
antal platser. Max 1 vuxen per barn. Plats: Hörsalen 

kl 13 - 14.15 Filmen Krakel Spektakel. 
Annabell Olsson är äldre än sju men yngre än elva. Hon har tre nyfödda
trillingsyskon som mest är till besvär och en farmor som rymmer ett större
äventyr än vad Annabell kan ana. På farmors lantställe finns en bok och i
boken finns ett olöst mysterium, nämligen det om trollkarlen som förvandlade
sig till ett glas lemonad och drack upp sig själv. I mer än 70 år har farmor
funderat över hur det gick till, och hur trollkarlen kan tänkas kunna trolla
tillbaka sig själv. Kanske kan Annabell hjälpa farmor att hjälpa trollkarlen och
lösa mysteriet. Men var ska hon börja leta? Bara farmor vet… att allt börjar
med en rolig sång, ett tokigt tält och en famn full av fantasi... OBS! Inträde
gäller endast med gratis biljetter som kan hämtas i informationen under
invigningsdagen. Begränsat antal platserMax 1 vuxen per barn. Plats:
Mimerbion 

kl 14 - 14.20 Sagor vid flanellografen Plats: utställningssalen Traversen 

kl 14.30 - 15.10 Hellsing á la Sabina Se info ovan. Plats: Hörsalen 

kl 14.30 - 15.45 Filmen Krakel Spektakel Se info ovan Plats: Mimerbion 

kl 15 - 15.20 Sagor vid flanellografen Plats: utställningssalen Traversen 



KONTAKTKONTAKT

Västmanlands läns museum 
Karlsgatan 2 
722 14 Västerås  
Tfn 021-39 32 22 
lansmuseet@regionvastmanland.se 

WestmannaArvet  
Industrigatan 1D 
73430 Hallstahammar 
Tfn 021 -39 32 34 

OM OSSOM OSS

Om oss 
Vår historia 
Museihusets historia 
Logotyp 
Integritetspolicy 
Lediga tjänster 
Kontakta oss

GENVÄGARGENVÄGAR

Karlsgatan 2 
Kulturarv Västmanland 
Modernismen 
Västmanlands hembygdsförbund 
och fornminnesförening

FÖLJ OSSFÖLJ OSS

Facebook 
Här delar vi med oss om vad som händer på
museet. Nyheter, program, aktiviteter och
utställningar. 

Instagram 
Se bilder och filmer från bakom kulisserna. 

Nyhetsbrev
E-postadress 

Anmäl till nyhetsbrev
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