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Museums

konst-, pyssel- och
slöjdverkstad
VÅREN 2019

PYSSLA HELA VÅREN
Under hela våren kan du pyssla och slöjda på Vetlanda
museum. Pyssel- och slöjdmaterial finns framme för olika
självinstruerande aktiviteter och på påsklovet träffar du
museets personal som inspirerar och hjälper till.
Konst-, slöjd- och pysselverkstaden är öppen alla dagar
mellan 9 mars och 5 maj, utom måndagar, påskafton och
första maj.

MACKAR OCH MOPEDER
Välkommen att rita och färglägga dina drömcyklar,
-mopeder och hjälmar i museets slöjd- och
pysselverkstad. Sätt gärna upp dina bilder på väggen i
verkstaden och passa på att drömma dig bort till cykeloch mopedsäsongen!

TIPSRUNDA I UTSTÄLLNINGEN
Ta med syrran, mamma, farfar eller någon annan vuxen
på tipsrunda i utställningen Mackar och mopeder. Alla
barn får godis när svaren är rättade i receptionen och
alla har chansen att vinna fina priser när en vinnare lottas
fram när utställningen avslutas den 5 maj.

PÅSKKULIGA AKTIVITETER
Under hela påsken kan du delta i roliga
påskaktiviteter på museet. Pyssel- och slöjdmaterial
finns framme i verkstaden för den som vill.
2 - 14 APR: Gör egna påskkort till släkt och vänner
16 - 18 APR: Gör påskfilurer och prova att filta
19 APR: Dekorera påskris och gör garnkycklingar
21 - 22 APR: Ännu mer påskris och garnkycklingar

KYCKLINGARNA HAR RYMT!
När det är påsk vill kycklingarna i hönshuset i
utställningen Mackar och mopeder ut på äventyr.
Hjälp museet att hitta dem och räkna hur många de
är. Som tack för hjälpen får du en påskgodisbit!

Öppet för alla åldrar
Vetlanda museums kreativa slöjd- och pysselverkstad
är öppen för alla åldrar, så kom gärna och pyssla barn
och vuxna tillsammans. Välkommen att utforska din
kreativa sida tillsammans med Vetlanda museum.
Vill du ha ledarledd aktivitet för ett kalas, barngrupp,
dina kollegor eller din förening? Kontakta Vetlanda
museum för mer information och bokning

Öppettider
9 mars - 5 maj
Öppet tisdag-söndag, klockan 12-16,
samt när det är programaktiviteter på museet.
Stängt på påskafton och första maj.
Alltid fri entré!

Vetlanda museum
Kyrkogatan 31, Vetlanda
vetlanda.museum@vetlanda.se
Telefon: 0383-973 54
Läs mer om slöjd- och
pysselverkstaden på vetlanda.se
Följ Vetlanda museum
på Facebook.com/vetlandamuseum

