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SJÖHISTORISKA MUSEETS MÅNADSBREV

JUBILEUMSEXTRA 2018

KOM PÅ VÅRT 80-ÅRS KALAS!

PRAKTISK INFO 26 MAJ

Kom och fira med oss – Sjöhistoriska museet fyller
80 år och vi ordnar en dag för alla åldrar!

ÖPPET
Museet har öppet från kl 10.00 – 22.00
FÖR DE YNGSTA
Kl 10.30 ”Kompani Vet Hut” kommer hit och ger
oss nycirkusföreställningen PLUMS.
Passar för de yngre 3 – 6 år.
Kl 10.30, 12.30 och 14.30. Hörsalen
FÖR DE NÅGOT ÄLDRE
Följ med på den spännande resan,
EN VÄRLDSOMSEGLING UNDER HAVET.
Passar för alla från 6 år och uppåt.
Kl 11.15, 13.30 och 15.30, Plan 2, Älskade skepp.

Invigningen av Sjöhistoriska museet den 28 maj 1938.

Se till höger vad vi bjuder på under lördagen den 26
maj. Men jag vill speciellt rekommendera kvällens
musikunderhållning med toner från förr.
Beata Harryson och hennes glada matroser: Martin
Höper, Agge Berg och Erik Häusler under ledning av
Daniel Kurba kommer att framföra bedårande
melodier från förr. Hits som ”Min soldat”, ”Swing it
Magistern” och ”På tal om kyssar min flotta flottist”
kommer att uppföras för att ni ska få en doft av en
svunnen tid då museet var nytt, kriget brann men
melodierna fick en att tro på framtiden. Njut av
denna musik till en bit mat och dryck, som finns till
försäljning, i vår Minneshall.
Och som alltid har vi fri entré!
Vi ses då!

FÖR ALLA
Museichefen ger en specialvisning med berättelse
om museets historia.
Kl 15.00 och kl 17.00. Plan 1, Klart skepp.
MUSIK
Under dagen bjuder vi på musik.
STOCKHOLMS MUSIKKÅR TRE KRONOR kommer
med en oktett som underhåller i Minneshallen.
Kl 12.00, 13.05 och 14.05.
Musikgruppen VAGABÖNDERNA kommer att
finnas i och utanför museet under dagen fram till kl
16.00.
KVÄLLEN
Stanna kvar i majkvällen på museet. Beata
Harryson och hennes glada matroser ger oss ett
fullspäckat program med musik från tiden då
Sjöhistoriska museet var nytt.
Kl 18.00 och in på sena kvällen.
MAT OCH DRYCK
Bistro Östberg har öppet hela dagen och på kvällen
kan man både äta en bit mat och lyssna till Beata
Harryson & Co.

Hans-Lennart Ohlsson
Museichef Sjöhistoriska museet
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