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KALMAR |

Onsdag 15.22 , uppdaterad Onsdag 15.35

Foto: Ida Fältander
Lasse-Majas detektivbyrå har anlänt till Kalmar läns museum.

På plan 2 på Kalmar läns museum har Lasse-Majas detektivbyrå flyttat
in. Fram till den 8 september kommer stor som liten att kunna ägna sig åt
lek, knep och knåp och mysterielösande. Den nya utställningen LasseMaja & Cirkusmysteriet sätter fart på fantasin och kan få även den vuxne
besökaren att få lust att leka biljettförsäljning, trolla och klä ut sig.
– Äntligen, som vi har längtat! säger Tina Lindström på Kalmar läns
museum.
– Vi i personalen såg utställningen i Värnamo för ett år sedan och vi har
verkligen jobbat för att få hit den. Mysterier och spänning, det är vad barn
vill ha!

ERBJUDANDE!
Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden.
Utställningen som nu byggts upp är en vandringsutställning som har
turnerat runt i landet. Den har anlänt till Kalmar i en tid då staden verkar
ha Lasse-Maja-feber. Nyligen pratade författaren Martin Widmark om
böckerna på Lilla Bokens Afton. Även i landet i stort är Lasse-Majas
detektivbyrå högaktuell. I november kommer föreställningen Lasse-Maja
och Hamletmysteriet till KalmarSalen som en del av en större
Sverigeturné. En ny film, Lasse-Majas detektivbyrå: Tågrånarens
hemlighet, planeras ha premiär 2020.
– Lasse-Maja är så poppis idag. Alla pratar ju om dem, menar Tina. - Det är
ett väldigt tryck på den här utställningen och den är uppbokad för ett bra
tag framöver.

Foto: Ida Fältander
Det väntas knep, knåp och mysterielösande för både små och stora besökare.

I och med att detektivduon flyttat in har museet nu tre barnutställningar
på ett plan. Precis intill finns Barnens Superkronan. Lasse-Maja &
Cirkusmysteriet är sammanslagen med Jenny Nyströms värld till en
sammanhållen värld. Utställningarna smälter in i varandra.
– Det är en bra kombo, säger Tina. - Vi har sammanflätat miljön till en
utomhusmiljö. Är barnen glada är vi glada!
Både Tina och Klara Svae på producerande Barnutställningar.nu, tycker
dock att utställningen tilltalar alla åldrar och att den har en lekvänlig
uppbyggnad som är inbjudande för både små och stora barn. Även 18åringar och vuxna som läst böckerna kommer att trivas här, menar de.
Det är också viktigt att utställningen är tillgänglig för alla språkmässigt. I
utställningen ingår böcker på alla språk.
Foto: Ida Fältander
Utställningen rymmer både lek och kunskap, menar Klara Svae och Tina Lindström.

Barnutställningar.nu producerar och turnerar med utställningar och som
ett led i detta tas det alltid fram kompletterande material kopplat till
skolplanen. Skolklasser ges då hjälpmedel för att besöka utställningarna

och resonera och diskutera kring dem. Till Lasse-Maja- utställningen
finns pedagogiskt material som besökaren kan låna och använda utan
guidning.
– Lek ska alltid komma med kunskap, menar Klara. På
barnutställningar.nu jobbar hon enligt devisen leka-lära-läs.
Foto: Ida Fältander
Museibutiken har redan fyllt ett bord på Lasse-Maja-temat.

Lasse-Maja-böcker kommer att finnas till salu i museets butik. Museet
brukar uppdatera sin butik utefter nya utställningar och teman.
- Det vore intressant att undersöka om Kalmar Stadsbibliotek utökar sin
utlåning i samband med utställningen, menar Klara.
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