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Aktuella vandringsutställningar 

Lekskulpturer 

Högtid och fest - Vi dukar upp till kalas!  

Hmm, Oj då och Hoppsan  -  Lekskulptur i textil, avtorkbar, med långa ”armar”  

Farkost  -  Lekskulptur utformat som en tunna med mast av konstnären Staffan Svensson 

Kamelosånt  -  Lekskulptur i trä som liknar en kamel i storlek 230cm (lång) x 75 cm bred) x 130cm 

(hög). 

KOTO  -  Lekskulptur i trä som man kan rida på, krypa igenom, etc. Stor som en Shetlandsponny 

Snurrande scener   -  Tre rullande rum på fötter med en känsellåda, mekanisk bio   

Skulpturtåget   -  Ånglok med lådor innehållande saker från konsthistorien 

Tre skåp   -  Skåp på ben, 1,5 m höga, två inredda och en som barnen inreder 

Sagosyster   -  Sagosyster är en stol klädd i tovad ull. Med värmande sittdyna. 

 

Tavlor 

Höst och vinter!  – Två bilder av två konstnärer som inspirerar till aktiviteter kopplat till årstiderna.  

Zemil   -  En resväska med berättelsen om nallebjörnen Zemil i 7 bilder 

Gladbitar   -  Sex tygapplikationer av konstnären Elsa Agéli 

Ensam hemma   -  Konstverk på temat när barn fantiserar i ensamhet  

Humlan  -  En bild av Sven Rune Notanius och med tips om roligt pyssel 

Ekorren springer på havens bott  -  Tre pappersklippsbilder av Agneta Flock 

Det var en gång  -  Konstverk av textilkonstnären Britta Penje 

 

Reproduktioner 

Sommarbilder   -  Bildpaket med sommarbilder, alla motiv från kända konstverk 

Stilleben   -  Bildpaket med reproduktioner, motiv på vaser, blommor m.m. 

Leonardo da Vinci   -  Reproduktioner av renässanskonstnären 

Rembrandt   -  Tre reproduktioner med bilder av en 1600-tals mästare 

Barn   -  Ett bildpaket med reproduktioner av kända konstverk 
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Teknik 

Videokonst   -  Två videokassetter med 6 videokonstverk 

Inte bara ränder  -  Konstverk i olika textilatekniker: trycka och måla, klippa och sy, brodera och väva  

Bland flodhästar och dansande…  -  Fem grafiska blad med olika motiv och i olika tekniker    

Papperskonst   -  Konstverk gjort av papper, utrustning för tillverkning 

Puppans metamorfos  -  Tre skulpturer i keramik av konstnären Gun Haglund 

Anamorfoser   -  Tre anamorfosiska färglitografier av Hans Hamngren 

Genom kameraögat  -  6 fotografers konstbilder i olika tekniker 

 

Praktisk information vandringsutställningar: 

Målgrupp: förskola, grundskola 

Bokning: Vandringsutställningarna bokas i fyraveckorsperioder via bokningssystemet under 

bokningsperioden eller via intresseanmälan till: marie.grundsten@sodertalje.se 

Utställningarna körs ut till er och hämtas av vaktmästarna i Luna kulturhus. Observera att ni packar 

själva upp, hänger utställningen och packar ner den igen efter lånetidens slut. 
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