Höstlovskul på Trelleborgs Museum!
Gratis för barn och unga upp till 20 år.

I höstlovsveckan händer det mycket roligt på museet.
Testa dina spökkunskaper i vår mentometerquiz, preppa din halloweenlook i vår sårverkstad, tillverka en läskigt mysig betlykta, släpp loss fantasin och vara med och skapa en
stad i ett gemensamt konstverk.
Är du 15 år eller äldre missa inte heller vår skräckfilmsvisning med föredrag.

Kom och bygg en stad med oss!

Vill du att ditt hus ska vara högt, lågt, randigt, rött, grönt, platt eller prickigt? Tillsammans bygger vi en
hel stad - en stad man dessutom får leka med. Staden växer efterhand som dagarna går, med hjälp av
besökare och vissa dagar även med konstnären Lisa D Manner och museets pedagoger. Vi inspireras av
Lisa D Manners utställning - Detour och bygger sen på ett gemensamt konstverk i museets foajé.
När : Workshop med konstnären Lisa D Manner
20 okt, 26 okt, 27 okt kl 13-15
Workshop med museets pedagoger
29-31 okt samt 2 nov kl 13-15. Drop in!
Kostnad: Gratis!
Workshopparna är en del av Bästa Biennalen.

Spökquiz

Testa dina kunskaper om spöken och
annat oknytt i museets mentometerquiz
När: Tis-fre med start kl 13, 14 och 15
Kostnad: Gratis för barn. Vuxna: Entré 40kr

Sårverkstad
Kom och gör ditt eget sår!
Vi använder vax och teatersmink för att komma i riktig
Halloweenstämning.
Åldersgräns 7 +
När: Tis och Ons Drop in kl. 13-15
Biljett hämtas i receptionen. Begränsat antal barn.
Kostnad: Gratis för barn. Vuxna: Entré 40kr

Vänd om du vågar

Tillbaka till rötterna!
För att fira Allhelgonadagen tillverkar vi traditionella
betlyktor på torget.
Kläder efter väder. Vi är utomhus!
När: 2 nov kl 12-15 Drop in!
Ålder: 7+
Kostnad: Gratis!

Skräckfilm i BIAN!

Välkomna till en Halloweenkväll i skräckens tecken.
Hellraiser (1987) regisserades av Clive Barker och blev otroligt betydande för skräckfilms genren. Extremt stilbildande med porträtterandet av helvetet som vävs samman med människans nyfikenhet
och maktbegär.
Vågar ni komma hit denna läskiga kväll?
Kl 18: Forskaren och författaren Anna Arnman
berättar om filmen
Kl 19: Filmvisning
Eventet är ett samarbete mellan ABF och Trelleborgs
Museers ungdomsgrupp MAGORA.
Vi bjuder på rykande bål, halloweengodis, spökfrukt och blodpopcorn!
När: 30 oktober
Ålder: 15 +
Kostnad: Gratis!
Begränsade platser.
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