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Hallwyleen – dramavisning för modiga barn
Höstlovsläskigt. Nu spökar det åter i palatset! Allt börjar med att fröken Sträng kommer till det
märkliga huset Hellwyl för att arbeta som guvernant, men ingen verkar veta var skolrummet ligger.
Vad är det för fläckar på mamsells förkläde, och är inte betjänten Läskil väl blek? Det blir en ruskig
upptäcksfärd genom huset, i denna fasansfulla dramatiserade visning. För modiga barn från 7 år, i
vuxens sällskap. Visningen tar cirka 40 minuter.
Hallwyleen
27 oktober - 4 november

Köp biljett

Tesalong om resande

Barnens Hallwyl

Resor vid sekelskiftet. Wilhelmina von
Hallwyl reste utomlands minst 62 gånger.
Under hennes levnad kom resandets
förutsättningar att radikalt förändras i och
med tidens nya uppfinningar. Intendent Sara
Dixon visar bilder och berättar om resandets
historia, med tonvikt på paret von Hallwyls
resor och särskilt på den långa
Egyptenresan, vintern 1900-1901.

Familjevisning. Husan Anna kan inte låta
bli att visa barnen runt i palatset i vårt
dramatiserade lekäventyr Husan Anna
berättar. Och vad fick barnbarnen egentligen
göra när de kom hem till mormor
Wilhelmina? Busa i mathissen? Hör om
detta och mycket annat i På besök i
mormors palats.

Resor vid sekelskiftet 1900
3 okt kl 17.30
Pris 250 kr. Te och småkakor ingår i priset.

På besök i mormors palats - 14/10, 21/10 kl
13.00
Husan Anna - 7/10 kl 13.00

Till kalendariet
Boka biljett

Jul i palatset!
Biljetterna ute nu. Julen står för dörren och
huset formligen sjuder av förberedelser. Det
är fullt upp, och Anna tappar helt tidsorienteringen när hon springer med julkakan till
serveringsrummet, med den hårt pressade
amanuensen i hälarna. Ändå kan de inte låta
bli att berätta om julen, firandet och familjen.
Rek. ålder från 9 år. 24 nov - 6 januari.
På restaurangen Hallwylska kan du boka
julbord.

Köp biljett

Syntolkad visning
Livet i palatset. Följ med på en visning
genom palatset där vi berättar om hur
rummen använts till vardag och fest.
6 okt kl 10.00
70 kr, biljetter köps i butiken. Föranmälan
rekommenderas: hwy.bokning@shm.se
Till kalendariet

Visning på teckenspråk
Upptäck museet. Justyna Jankowska är
tillbaka med sina uppskattade visningar av
museet på teckenspråk.
13 oktober kl 10.00
70 kr, biljetter köps i butiken. Föranmälan
rekommenderas: hwy.bokning@shm.se

Till kalendariet
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