
 

 

 Inbjudan 

Tove Jansson    
Ateneum 14.3-7.9.2014 
 
Ateneums lärarinfo  

fre 14.3 kl 15-16.30   info på finska, peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, päiväkodit  

to 20.3     kl 15-16.00  info på svenska, skolor och daghem 

fre 21.3  kl 13-14.30  info på finska, lasten ja nuorten kuvataidekoulut, myös muut tervetulleita  

fre 21.3  kl 15-16.30  info på finska, peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, päiväkodit    
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Utställningssalarna på Ateneums andra våning fylls under våren och sommaren av den efterlängtade utställningen 
med Tove Janssons konst. I augusti  har det gått hundra år sedan konstnären föddes. Tove Janssons konst och den 
livsfilosofi som reflekteras  i dessa verk tilltalar fortsättningsvis nya generationer världen över.  Ateneums 
omfattande jubileumsutställning presenterar den älskade och mångsidiga konstnärens osedvanligt digra produktion - 
vi bekantar oss med Tove Jansson såväl som konstnär, illustratör, politisk skämttecknare, serietecknare som 
författare och skapare av Muminvärlden. Kurator för utställningen är FD Tuula Karjalainen. 
 

Ateneum arrangerar sammanlagt fyra infotillfällen för lärare i samband med Tove Jansson –utställningen. Alla 
tillfällen hålls i Ateneumsalen (1. vån) och de börjar alltid med en halv timmes inledande föreläsning om 
utställningen. Efter föreläsningen, som hålls av en museiguide, berättar vi om vårens program på Ateneum och tar 
även en titt in i framtiden. Efter tillställningen i Ateneumsalen kan ni på egen hand bekanta er med Tove Jansson -
utställningen och Ateneums samlingar. Samlingsutställningen visas i bottenvåningen – museets tredje våning är 

stängd på grund av takrenovering.  Tillställningarna är kostnadsfria. 
 

Välj lämpligt datum och anmäl dig till lärarinfot senast fredagen 7.3 via länken: 
 

pe 14.3  klo 15-16.30 (suomeksi) 
to 20.3  kl 15-16.00 (på svenska) 
pe 21.3  klo 13-14.30 (suomeksi) 
pe 21.3  klo 15-16.30 (suomeksi) 

 

Välkommen!   

          

            
 

Ateneum är öppet under Tove Jansson -utställningen: ti och fre kl 10-18, ons-to kl 9-20, lö-sö 10-17, må stängt. 
 

Bekanta dig även med våra nätsidor  www.ateneum.fi 
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