
Hyllad detektivduo gör entré på Kalmar läns
museum
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Har jobbat för att få hit föreställningen sedan ett år tillbaka.

Det råder Lasse-Maja-feber i Kalmar. För några veckor sedan var författaren till boken
Martin Widmark i Kalmar för att prata om böckerna på Lilla Bokens Afton. Till hösten
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Klara Svae och Tina Lindström. - Foto: Carl Winsth
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kommer en föreställning om Lasse-Maja att sättas upp i KalmarSalen och på Kalmar läns
museum – där kommer detektivduon Lasse-Maja att finnas hela sommaren.

– Vi kollade på den här utställningen när den var i Värnamo för ett år sedan och vi ville
verkligen få hit den till Kalmar säger Tina Lindström från Kalmar läns museum.

Utställningen har premiär på onsdagskvällen och ända fram till och med den åttonde
september kommer den att finnas tillgänglig på Kalmar läns museum.

 Carl Winsth

– Jag tror att det kommer att bli en bra sommar här för Lasse-Maja, säger Klara Svae från
Barnutställningar.nu, med ett leende.

Att Lasse-Maja är populärt runtom i Sverige och inte minst i Kalmar, har inte gått varken Tina
Lindström eller Kalmar läns museum obemärkt förbi.

– Alla barn pratar om Lasse-Maja idag och det har verkligen eskalerat, säger Lindström.

– Det har varit ett väldigt tryck ända från start och den är uppbokad i två år till så vi är väldigt
glada för det, fyller Klara Svae in.



 Carl Winsth

Kalmar läns museum har valt att slå ihop utställningen om Lasse-Maja med utställningen om
Jenny Nyström.

– Vi kände att de passar så bra ihop och de får utrymmesmässigt bra plats och kan stimulera
varandra så det hänger ihop på något sätt – det är verkligen en bra kombo, säger Tina
Lindström.



 Carl Winsth

Vad kan alla barn, unga och vuxna som har räknat ned, förvänta sig av utställningen?

– Man kan förvänta sig en härlig glad lekutställning med mycket böcker och glädje, säger
Klara.

– Och mycket humor, tycker jag när man ser alla figurer. De lockar till skratt, fyller Tina i.
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