Tesalong med Selma Lagerlöf
13 november klockan 17.30
Succén är tillbaka. Vi uppmärksammade jubilaren Selma Lagerlöfs
skräcknovell och ett relationsdrama Spökhanden under oktober månad. På
grund av stort intresse så gör vi det igen! Novell från Novellix ingår. Hämtas i
museibutiken mot uppvisande av biljett. Samtalet leds av, Filosofie doktor,
Anna Cavallin.
Boka biljett

Erbjudande: drick te som Wilhelmina!
Nytt i butiken. Museishopen har lanserat Hallwylska tekoppen. Koppen med
fat är inspirerad av en servis som Wilhelmina von Hallwyl beställde i
Gustafsbergs utställningslokal vid Kungsträdgårdsgatan i maj 1894.
Specialpris - kopp med fat för både kaffe och te
Pris: 329 kronor
Koppen kan endast köpas i museibutiken.
Besök museibutiken

Hallwylska podcasten nytt avsnitt ute!
Tid för sorg. Vi pratar om död och
sorgetid ur ett historiskt perspektiv.
Med begravningsbyråernas inträde
började döden att trängas bort från
vardagen och betraktas som något
annat, som inte hörde till det egentliga
livet.
Medverkande: Philip de Croy från
Historiska museet, Julia Lundström
och Emelie Höglund från Hallwylska
museet
Lyssna på podcasten

Kinesiska och
koreanska bronser i ny
belysning

Tjuvstarta julen - boka
biljetter till årets
juldrama

Föreläsning.I Wilhelminas
östasiatiska samling av kinesiska och
koreanska bronser ryms allt från
spektakulära speglar till vapen och
verktyg från kinesisk bronsålder,
samlade av ingenjören Orvar
Karlbeck. Hur fann de sin väg till
Hallwylska museet? Hur användes
dessa föremål i sitt kulturella
sammanhang? Soarén hålls på
engelska.

Kom i julstämning. Julen står för
dörren och huset 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.
Rekommenderad ålder från 9 år.

14 november 17.30

23 november 2019 - 5 januari 2020
Köp biljett
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