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Full fart. Enar Wikström, Theodor Wiklund de Besché, Maiya Romero och Maya Walle från Slussvaktens förskola i Karlstad gillade sjörövarskeppet.
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Skepp o'hoj – Hellsing-skoj på museet
KARLSTAD: Opsis kalopsis och herr Gurka är i stan
I Lennart Hellsings stad Annorlunda är allting upp och ner. Barnen på visningen av Värmlands museums nya utställning löste problemet lätt.
– Vänd på boken!
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Lennart Hellsings ord och bild-värld sätter i gång fantasin och bokstunden blir kort innan barnen från Slussvakten och Fröets
förskolor i Karlstad vill börja leka.

Hela sommaren

Vandringsutställningen Allemansland framtagen av barnpedagoger för Kulturhuset i Stockholm är baserad på Lennart Hellsings
miljöer och ﬁgurer och pågår till och med 18 oktober.
Här ﬁnns delar ur staden Annorlunda, en krokan att krypa in i och hattar att prova.
Sjörövarskeppet och kostymerna drog till sig del uppmärksamhet.

Trång och trivsamt med
hattprovning i staden
Annorlunda.
Konstpedagog Monika
Jansson får stanna
utanför.
FOTO: ANDERS HANSON

– Jag känner mig farlig, sa Enar Wikström nöjt när han knäppt guldknapparna, fått kaptenshatten på plats och gjorde sig beredd att
äntra skeppet.
Utställningen vänder sig i första hand till barn från fem år till årskurs tre.
– Men den funkar bra för yngre barn också. Under våren och sommaren är utställningen öppen för besök och till hösten blir det mer
program. Det ﬁnns bra pedagogiskt material framtaget till utställningen, berättar museipedagog Liza Hermansson.
Ett tjugotal av Lennart Hellsing verser och ﬁgurer ﬁnns med. Författaren och illustratören är 95 år och ﬂera generationers barn har
haft roligt med Bagare Bengtsson bakom berget och Sipa lipa lakritspipa.

Läsa tillsammans

Museipedagog Liza
Hermansson
introducerade barnen
till Hellsings värld.
FOTO: ANDERS HANSON

– Hellsings verser har många kluriga ord och kan vara lite svåra att läsa i början, men det passar bra att läsa tillsammans, säger Liza
Hermansson.
För Värmlands museum ska Allemansland ge tips för framtiden.
– Vi ser det som en förstudie till den permanenta barnutställning som vi vill göra här inom några år, säger utställningschef Marie Östholm.
Anette Persson
054-19 96 77
anette.persson@nwt.se (mailto:anette.persson@nwt.se)
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Polisen söker efter försvunnen
man

Populära resmålet där solen inte
går ner – på över två månader

Falska rörmokare ringer på hos
äldre
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Därför får du vänta på akuten

Resan beskrivs som ”Världens
vackraste” – har 34 skyddade
världsarv

Karlstads centrum - så tycker
Karlstadsborna

KARLSTAD (/KARLSTAD/)
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200 nya lägenheter på Varvet (/karlstad/2015/05/23/200-nya-lagenheter-pa-varvet)

23 maj

(/karlstad/2015/05/23/200-nyalagenheter-pa-varvet)

Karlstad storsatsar på evenemang (/karlstad/2015/05/23/karlstad-storsatsar-pa-evenemang)

(/karlstad/2015/05/23/karlstadstorsatsar-pa-evenemang)

23 maj

Karlstads centrum - så tycker Karlstadsborna (/karlstad/2015/05/23/karlstads-centrum-sa-tycker)

23 maj
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PLUS

Slarv ledde till förlust för Nordvärmland (/sport/fotboll/2015/05/23/slarv-ledde-till-forlust-for)

20:18

PLUS

IFK räddade en poäng (/amal/pd-sport/2015/05/23/ifk-raddade-en-poang)

20:18

En till sjukhus efter krock (/arvika/2015/05/23/en-till-sjukhus-efter-krock)
PLUS

18:14

Hemmaförlust för Nordvärmland (/sport/fotboll/2015/05/23/hemmaforlust-for-nordvarmland)

Spräckte nollan efter 518 minuter – förlorade ändå (/sport/fotboll/2015/05/23/sprackte-nollan-efter-518-minuter)
% Till senaste nytt
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( PLAY
(/webb-tv/2015/05/20/fullsatt-nar-forskolorna-hade)

WEBB-TV (/WEBB-TV/)

WEBB-TV (/WEBB-TV/)

Ansvariga diskuterar läget inom vården (/webbtv/2015/05/21/ansvariga-diskuterar-laget-inom)

Fullsatt när förskolorna hade dansuppvisning (/webbtv/2015/05/20/fullsatt-nar-forskolorna-hade)

( PLAY
(/webb-tv/2015/05/19/ulrik-munther-gor-filmdebut)

( PLAY
(/webb-tv/2015/05/18/nytt-avsnitt-av-studio-cannes)

WEBB-TV (/WEBB-TV/)

WEBB-TV (/WEBB-TV/)

Ulrik Munther gör filmdebut (/webb-tv/2015/05/19/ulrikmunther-gor-filmdebut)

Nytt avsnitt av Studio Cannes (/webb-tv/2015/05/18/nytt-avsnittav-studio-cannes)

‹

›
Ditt pris 208500 kr

Bättre valmöjligheter-Viasat!

Hamburgermeny

A4 TDI Quattro -12

Skarbols Elektronikservice

Torggrillen i Åmål AB

Skåre Bil AB

Se mer

Se mer

208500 kr

Se mer

Jobb [fler] (http://nwt.se/arbeteekonomi/jobb/)
KARLSTAD : Edman & Sjörberg AB

Säljare hydraulik (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/23/saljare-hydraulik)
& Se annons (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/22/sn9n5j-qtym-salj.pdf/binary/qtym%20salj.pdf) ' Till annonsör (http://www.qtym.se)
GRUMS : Grums Kommun

Skoladministratör, Skolkurator, Speciallärare Grundsärskola (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/23/skoladministrator-skolkurator)
& Se annons (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/22/gymti4-grumskommun.pdf/binary/grumskommun.pdf) ' Till annonsör (http://www.grums.se/jobb)
BENGTSFORS : Bengtsfors kommun

Lärare 100% till Ekhagsskolan Dals Långed (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/23/larare-100-till-ekhagsskolan-dals)
& Se annons (/arbeteekonomi/jobb/2015/05/22/jncw1i-bengtsforskommunlarare.pdf/binary/bengtsforskommunlarare.pdf) ' Till annonsör (http://www.bengtsfors.se)

Nöjen & evenemang [fler] (http://nwt.se/noje/nojen-evenemang/)
ÖSTRA DEJE : Tallmovallen

Bingo Söndag 24 maj kl. 15.00 (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/bingo-sondag-24-maj-kl-15-00)
& Se annons (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/l3ugih-ostadejebingo.pdf/binary/ostadejebingo.pdf)
SULVIK, ARVIKA : Idrottsplatsen Älgåvallen

Sulviksbingo startar Lördag 30 maj kl. 15.00 (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/sulviksbingo-startar-lordag-30-maj)
& Se annons (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/xv47k9-sulvik.pdf/binary/sulvik.pdf)
KARLSTAD : Ulvsbytrakten

Krut Konstrunda 23 - 24 maj kl. 11-17 (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/krut-konstrunda-23-24-maj-kl-11-17)
& Se annons (/noje/nojen-evenemang/2015/05/22/7sjiqk-krut.pdf/binary/krut.pdf) ' Till annonsör (http://www.krutkonst.se)

Resor [fler] (http://nwt.se/annons/reseannonser/)

. : Gruppresor AB

Legoland 3 dagar (/annons/reseannonser/2015/05/22/legoland-3-dagar)
& Se annons (/annons/reseannonser/2015/05/22/vmbfhz-grupprlego.pdf/binary/grupprlego.pdf) ' Till annonsör (http://gruppresor.se)
. : Charterbuss

Svenska Hurtigrutten mellan Stockholm-Nyköping 24/7 (/annons/reseannonser/2015/05/22/svenska-hurtigrutten-mellan)
& Se annons (/annons/reseannonser/2015/05/22/ghtt63-charterhurtig.pdf/binary/charterhurtig.pdf) ' Till annonsör (http://www.charterbuss.se)
. : Jönssons Buss

Bussresa ex Bornholm 14-17/7 (/annons/reseannonser/2015/05/22/bussresa-ex-bornholm-14-17-7)
& Se annons (/annons/reseannonser/2015/05/22/9r5z1s-jonssonbuss.pdf/binary/jonssonbuss.pdf) ' Till annonsör (http://www.jonssonsbuss.se)

Auktioner [fler] (http://nwt.se/annons/auktioner/)
BJÄLVERUD, SUNNE : Bernt Nilsson Auktioner AB

Traktor/MC/Mopedauktion lördag 30 maj kl. 11.00 (/annons/auktioner/2015/05/22/traktor-mc-mopedauktion-lordag-30)
& Se annons (/annons/auktioner/2015/05/22/8p8ut4-berntnilsson.pdf/binary/berntnilsson.pdf) ' Till annonsör (http://www.bna.nu)
KARLSTAD : Auktionsverket

Vårkvalitets Auktion 30 och 31 maj kl. 11.00 (/annons/auktioner/2015/05/22/varkvalitets-auktion-30-och-31-maj)
& Se annons (/annons/auktioner/2015/05/22/87qk3a-antikhuset.pdf/binary/antikhuset.pdf) ' Till annonsör (http://www.auktionkarlstad.se)
EKSHÄRAD : Anders Danielssons Auktioner

Nät & Lösöresauktion Måndag 25 maj kl. 17.00 (/annons/auktioner/2015/05/20/nat-och-losoresauktion-mandag-25)
& Se annons (/annons/auktioner/2015/05/20/slmkw8-danielsson.pdf/binary/danielsson.pdf) ' Till annonsör (http://www.danielssonsauktioner.se)

Annonser från

Costa Ricas höjdpunkter Rundresa

Dublin 4 dgr fr 4.575:-

Georgien - Kaukasiens varma
hjärta

Kraków och Auschwitz

10 dagar Resa Galapagos
Deluxe 2015

Lamatours.se

Rolfs Flyg & Buss

Herodotos resor AB

Herodotos resor AB

Carpe Adventures
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