
Spela roll, den första och största utställningen 
om spelhistoria och spelkultur i Sverige, har 
dragit rekordpublik och fått stort utrymme i 
media. Nu har vi dessutom renoverat hela 
utställningen och uppdaterat den med 
mängder av nya spel! 

Upplev spelhistorien från 60-talet fram till idag, 
lär dig mer om hur det är att jobba i spel-
branschen, prova på e-sport, gör ditt eget 
spel och mycket mer.

Kontakta oss för mer information!

Thomas Clifford
070-100 98 86
thomas.clifford@datamuseet.se
www.datamuseet.se

Succéutställningen – nu ännu bättre!





Succén fortsätter!
Spela roll fortsätter sin fleråriga turné i uppdaterad form! Under 2013 lade vi ner mycket tid på 
att vidareutveckla och renovera hela utställningen. Nya spel, nytt innehåll, nya tekniska 
lösningar – allt för att ge er och era besökare en förbättrad upplevelse. Tack vare detta har vi 
också lyckats pressa priset. Spela roll finns tillgänglig för bokning 2015 och framåt.

Innehåll
Spela roll består av 10 stationer som på ett roligt och informativt sätt berättar om den svenska 
dataspelshistorien och spelkulturens framväxt.

I dessa stationer finns ett tjugotal olika dataspel som besökaren kan prova – allt från de första 
trevande stegen till det senaste inom spelvärlden. Utöver stationerna finns också ett antal 
vepor/posters med personer som på ett eller annat sätt är kopplade till Sveriges spelkultur eller 
-industri. Vare sig man älskar eller hatar spel går man inte härifrån oberörd!

Fakta
Utställningen behöver ca 120–150 m2 lokalyta. Möjlighet att dela upp utställningen i flera 
mindre rum finns. Datamuseet IT-ceum tillhandahåller pressmaterial digitalt så att ni kan skapa 
marknadsföring utifrån era målgrupper och resurser.

Pedagogik
Datamuseets pedagog förser er med en grundlig genomgång av Spela roll. Till utställningen 
hör en basvisning där vi går igenom Sveriges spelhistoria och spelkultur på ett roligt och 
intresseväckande vis. Beroende på era målgrupper kan olika teman och workshops tas fram i 
samråd med era pedagoger. 

Kostnader
Vid hyra av Spela roll ingår montering (personal från Datamuseet riggar upp utställningen  
tillsammans med er personal), installation/test av hård- och mjukvara, pedagogisk och teknisk 
genomgång, nedmontering samt telefonsupport.

    Period   Pris
    2 månader:  60 000:-
    3 månader:   70 000:-
    4 månader:  80 000:-
    5 månader:   85 000:-
    6 månader:  90 000:-

Frakt och försäkring tillkommer.

Kontakt
Hör av dig till verksamhetsansvarig Thomas Clifford för mer information:
thomas.clifford@datamuseet.se
0701-009886


