
                                                      
           Vill du veta mer?!
Välkommen till visning av det som kommer bli nytt föremålsmagasin i Östra flygeln och 
arbetet med inventeringen av samlingarna. Onsdag 9 november kl 16.00, 17.00 och 18.00. 
Begränsat antal platser så ring och boka senast kl 12.00 den 9/11. 0501 755830
                             Begränsad tillgänglighet till Östra flygeln - trappor!
                                                              Välkommen!

     
 www.mariestad.se

Med hjälp av vårt nyhetsbrev berättar vi lite om vad 
som är på gång under hösten och vintern. 

Under våren flyttade vi den publika verksamheten 
från Östra flygeln till Stallets bottenvåning. 
Utställning och butik invigdes den 6 juni av 
landshövding Lars Bäckström. 
Utställningen presenterar Mariestads historia 
fram till sent 1800-tal. Vi visar många föremål som 
tidigare varit magasinerade under lång tid. Med 
ökad tillgänglighet till utställningar och butik, har 
vi fördubblat besöket till museet jämfört med förra 
sommaren. 

Arbetet med att inreda Östra flygeln till ett vis-
ningsbart magasin pågår. Även Västra flygelns 
bottenvåning kommer att sorteras där vi förvarar 
mycket möbler. 
Under 2017 kommer vi påbörja arbetet med omge-
staltning av Industrimuseet. En dokumentation av 
Electroluxfabriken ,som stänger i april, pågår och 
det materialet blir en del i  den nya utställningen.

Under två dagar i december kommer studenter 
från konservatorsprogrammet vid Göteborgs 
Universitet att göra fältsdudier inom inventering 
hos oss. Vi har även en student som skriver sin 
mastteruppsats om museets arbete med samlings-
förvaltning.

Följ oss gärna på facebook och på vår hemsida 
där vi uppdaterar informationen om vad vi gör 
och vad som är på gång. Följ oss på vår spännande 
resa genom historien och in i framtiden!

    Julmarknad på museet 26 november kl. 10-16
      Hantverkare, utställare,  tomtar och kärvar
      Esteterna har tomteverkstad i källarvalven

26 november-18 december Museets julförsäljning i 
Stallet. Julbonader, gammaldags julpynt och vackert 

hantverk. Öppet onsdagar och söndagar
 kl 11-16. Extraöppet den 7/12 till kl 19.00

                                                    7 december kl. 16.00-     
19.00 Julpyssel på 

museet. Vi julpysslar 
girlanger, papperspynt, 
strutar efter gamla och 
nya modeller. För barn 

och vuxna.  

Välkomna!

0501-755830
museum@mariestad.se
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