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� 	  

VARDAGENS TRASSLIGHETER är	  en	  interakCv	  lekutställning	  för	  alla	  
sinnen,	  skapad	  helt	  uCfrån	  det	  lilla	  barnets	  perspekCv.	  Här	  kan	  barn	  och	  
vuxna	  Cllsammans	  uUorska	  roliga	  vardagsvärldar	  med	  slingrande	  
dammsugarslangar,	  mjuka	  klädhögar,	  bullberg	  och	  hisnande	  staplar	  med	  
disk.	  Utställningen	  bygger	  på	  Annika	  Thores	  illustraConer	  om	  
vardagstrassel	  och	  hopplösa	  hemmahögar	  som	  här	  får	  liv	  och	  blir	  
spännande	  och	  lekfulla!	  De	  tre	  fasta	  installaConerna,	  som	  var	  och	  en	  
kräver	  ca	  2x2m	  golvyta,	  passar	  fint	  a[	  visa	  i	  konsthallar,	  på	  museer	  och	  i	  
bibliotek.	  Utställningen	  är	  i	  första	  hand	  uUormad	  för	  de	  allra	  yngsta	  men	  
fungerar	  bra	  för	  barn	  ända	  upp	  i	  förskoleklass.	  	  

Med	  plats	  för	  massor	  av	  lek!	  Här	  kan	  alla	  leka	  C[ut	  med	  grytlock,	  lyssna	  
på	  viskande	  dammsugarramsor,	  virvla	  i	  en	  snurrig	  tvä[maskinsdans	  och	  
spela	  i	  en	  egen	  köksorkester.	  Det	  finns	  också	  lekrekvisita	  som	  barn	  och	  
vuxna	  kan	  låna	  och	  leka	  med	  Cllsammans.	  Rekvisitan	  lockar	  och	  ger	  
möjlighet	  Cll	  olika	  typer	  av	  uUorskande	  lek;	  sorteringslekar,	  färg	  och	  
formlekar,	  dans	  och	  enklare	  räkneövningar.	  Till	  utställningen	  hör	  också	  
Annikas	  illustraConer	  och	  e[	  pedagogiskt	  textmaterial	  med	  möjlighet	  a[	  
fördjupa	  sig	  i	  frågor	  med	  direkt	  anknytning	  Cll	  utställningens	  teman	  som	  
kretsar	  kring	  städning,	  tvä[	  och	  matlagning.	  	  

Annika	  Thore	  är	  scenograf	  kostym-‐	  och	  utställningsformgivare	  som	  arbetar	  
med	  berä[ande	  miljöer	  för	  bland	  annat	  teater,	  museer	  och	  utställningar.	  
Annika	  arbetar	  o^a	  och	  gärna	  med	  produkConer	  för	  barn	  och	  unga.	  Fred	  
Lindfors	  är	  konstruktör	  och	  dekorCllverkare	  och	  har	  i	  tjugofem	  års	  
erfarenhet	  av	  scenografiCllverkning.	  Tillsammans	  driver	  de	  Form	  och	  
FunkCon	  där	  de	  formger	  och	  Cllverkar	  scenografier	  för	  alla	  miljöer.	  	  



Målgrupp: barn 1-5 år

Takhöjd:  2.40m

El: 220 volt behövs för ljud och ljus

Byggtid: 4 timmar+ 1 timme introduktion för arrangören

Bärhjälp: 1 person

Pris: 35 000 kronor exklusive moms för 5 veckor inklusive bygge och riv. 

Därefter 5 000 kronor per påbörjad ny vecka.

Frakt en väg tillkommer utanför Stockholms län. 

Inga extra lagringsutrymmen krävs för emballage

För	  bokning	  och	  mer	  informaCon	  kontakta:	  
annika@formochfunkCon.nu	  

	  0708-‐22	  51	  06	  

h[p://vardagenstrassligheter.blogspot.se/
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