
 

Konst 
Digitalt Museum 

https://digitaltmuseum.se/ 

DigitaltMuseum låter dig söka bland 3 miljoner objekt i form av bland annat 

fotografier, föremål, byggnader och konst med tillgång till 69 museer och 258 

utställningar. 

Liljevalchs 

https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/se-konsten-hemma/ 

Den som inte kan komma till Vårsalongen behöver inte vara utan konst. Liljevalchs 

chef Mårten Castenfors guidar oss genom årets utställning i en 25 minuters lång film. 

Moderna Museet 

https://www.se/modernamuseet/stockholm/sv/aktiviteter/soffvisningar/ 

Följ med på en guidad visning hemifrån soffan! Museet är stängt men konsten finns 

kvar. Moderna Museets personal visar utvalda verk och du har möjlighet att ställa 

frågor. 

Nordiska Akvarellmuseet 

https://www.akvarellmuseet.org/aktiviteter/livevisningar 

Ta en sväng förbi Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och ta del av konsten digitalt. 

Gå med på en guidad visning hemifrån. 
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Musik 

Kungliga Operan 

https://www.operanplay.se 

Kungliga Operan bjuder bland annat konserter, opera och balett. 

Göteborgsoperan 

https://sv.opera.se/hemmaoperan/ 

Välkommen till HemmaOperan. Underhållning, tröst och digitala föreställningar från 

GöteborgsOperan. Opera, dans, musikal och konsert hemma hos dig. 

Berwaldhallen 

https://www.berwaldhallen.se/play/ 

Se livesändningar från konserthuset Berwaldhallen med Sveriges Radios 

Symfoniorkester och Radiokören. 

Konserthuset Play 

https://konserthuset.se/play 

Lyssna gratis på musik från Konserthuset – när och var du vill. Konserter i 

världsklass med Kungliga Filharmonikerna, filmer för barn och mycket annat. 
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Scen 

Kulturhuset/Stadsteatern 

https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/ 

Samtal, berättelser, sång och musik. Inslagen här är både repriser och nyproducerat 

material – allt i en salig blandning. Sidan uppdateras löpande med nytt material, så 

håll utkik. 

Dramaten 

https://www.dramaten.se/play 

Dramaten erbjuder en playtjänst, där du kan se tidigare föreställningar, konserter, 

Spoken Word och Preformance Lecture. 

Dansens Hus 

https://dansenshus.se/digi/ 

DH DIGI låter dig komma närmare koreografer och dansare. Här kan du hitta samtal 

med koreografer, tips från Dansens hus vänners bästa play-innehåll och annat 

dansrelaterat som du kan förströ dig med i väntan på att ordinarie program 

återupptas. 

Riksteatern 

https:// www.riksteatern.se/riksteatern-play 

Ta del av ett urval av riksteaterns produktioner och se hur deras dramaturger, 

koreografer och andra som får kulturens hjul att snurra, stiga fram från kulisserna. 
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