
 

 
”Museironder hos Världskulturmuseerna våren 2019!  

 

 
 
Världskulturmuseerna i Stockholm erbjuder SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet spännande visningar 
vid tre tillfällen.  
Det är begränsat antal platser och anmälan krävs. Betalning sker på plats i samband med besöket. 
Varmt välkommen!  
 

Museirond på Etnografiska museet 
Välkomna till en värld av fjädrar! I alla tider och kulturer har fåglar och deras fjäderdräkter hänfört 
och inspirerat människor. I utställningen Feathers visar vi rituella huvudbonader från Amazonas, en 
värmande ejderjacka från Grönland, spektakulära coutureplagg från designmästare och mycket mer. 
Passa på att se utställningen innan den stänger den 3 mars. Efter visningen samlas vi i restaurang 
Matmekka för kaffe, kaka och samtal. 
 
Datum: 21 februari  
Tid: Visning kl. 14-15 med efterföljande fika  
Pris: 100 kr inkl. kaffe/te med kaka. Betalas på plats.  
Anmälan: Etnografiska museet tel. 010-456 1299. ANMÄLAN ÄR BINDANDE.  
Hitta hit: Buss 69 via Nybroplan till hållplats Museiparken.  
 

Museirond på Medelhavsmuseet  
Följ med på en dialogvisning mellan museipedagog Anna Stahle och föremålsantikvarie Anna Fahlén. 
Vi gör några spännande nedslag bland museets föremål och pratar bland annat om arbetet bakom 
kulisserna, hur tar man hand om en samling? Och hur har föremålen egentligen kommit hit en gång i 
tiden? Vi avslutar visningen genom att ta på de vita vantarna och själva undersöka gamla föremål 
från vår studiesamling. Hur känns det att hålla i en egyptisk Ushebtifigurin från den 21:a dynastin 
(1081-931 f.Kr) eller en kalkstensstaty föreställande Herakles med klubba från 400-tal f.Kr? Vi 
avslutar besöket med fika i Bagdad Café där det finns möjlighet att prata mer med Anna och Anna. 



 
Datum: 20 mars. 
Tid: Kl. 13-15 inklusive fika.  
Pris: 100 kr inkl. kaffe/te med kaka. Betalas på plats.  
Anmälan: Medelhavsmuseet tel.  010-456 1298. ANMÄLAN ÄR BINDANDE.  
Hitta hit: Fredsgatan 2, invid UD och Operan i Stockholms city. 
 

Museirond på Östasiatiska museet  
Följ med på en intressant visning på temat Ostasien samverkan och konflikt: Östra Asien är inte bara 
en plats. I flera tusen år har dess länder samverkat och bekrigat varandra. Kina har varit landet som 
grannarna sett upp till. Korea och Japan har gjort sitt yttersta för att få tillgång till både religion och 
kultur från Kina. Visningen handlar om detta utbyte och de relationer som blev resultatet. 
 
Datum: 8 maj.   
Tid: Visning kl. 14-15 med efterföljande fika. 
Pris: 100 kr inkl. kaffe/te och kaka. Betalas på plats.   
Anmälan: Östasiatiska museet tel. 010-456 1297. ANMÄLAN ÄR BINDANDE.  
Hitta hit: Buss 65 till Skeppsholmen.” 
 


