Välkomna till Mårbacka under 2020!
Ni och era elever hälsas varmt välkomna till Mårbacka Minnesgård under 2020! Vi erbjuder en
upplevelsedag med ett smörgåsbord av aktiviteter. Det är ni själva som väljer storleken på paketet…
Guidad skolvisning eller gestaltad visning
Vi erbjuder en guidad visning av Minnesgården, Selma Lagerlöfs hem, i en version anpassad för barn
eller ungdomar. Du kan också välja en gestaltad visning. Då föreställer guiden en person som stod
Selma Lagerlöf nära. Pris för guidad skolvisning (betalning för minst 15 personer): Åk F-9: 60 kr per
person, gestaltad visning 70 kr per person. Gymnasieelever: 80 kr per person, gestaltad visning 90 kr.
Obs: guidad visning förbokas.
Arbetsmaterial
Vill ni för- eller efterarbeta ert besök på Mårbacka så kan vi rekommendera att ni går in på
www.litteraturbanken.se. Där hittar ni många bra och konkreta tips för hur ni kan jobba med Selma
Lagerlöfs texter med olika åldrar.

Teater i Stallet, ”Selma berättar”
I maj-juni erbjuder vi skolteater med Västanå Teaters Björn Söderbäck. Björn Söderbäck ger i år en ny
fjärde version av föreställningen Selma berättar. I ”Selma Berättar” ges en levande bild av Selma
Lagerlöfs liv på Mårbacka och en väv av berättelser ex. hämtade ur ”Ett Mårbackabarn”, ”Från skilda
tider”, ”Troll och Människor”, ”Kejsarn av Portugallien” och ”Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Föreställningen varar c:a 1 timme och passar för alla åldrar, är interaktiv och bygger på
barnets eget skapande och förmåga till inlevelse och delaktighet. Berättarteater när den är som bäst.
Pris ex 3500: - för grupp upp till 30 pers., 6000: - för grupp om c: a 60 pers. och fler. Stallet har tot.
kapacitet av c: a 70 personer. Obs: Teater måste förbokas. Pris ex. moms.
Föreställningstider:
Planerat för 2020 gäller för c: a trettio skolföreställningar
Måndag 4, 11, 18 & 25 maj, 1 juni
Tisdag 5, 12, 19 & 26 maj, 2 juni
Onsdag 6, 13, 20 & 27 maj,3 juni

10.00 och 12.00
10.00 och 12.00
10.00 och 12.00

Tipspromenad
En tipspromenad är uppsatt som tar er runt området. Det finns både barn- och vuxenfrågor. Varje
vecka lottar vi ut vinnare i båda klasserna.
Skattjakt
För de yngre eleverna har vi en enkel skattjakt. Man får ett papper med tio motiv från området. Det
gäller att hitta alla tio motiven. Då får man ett fint klistermärke.
Stallet
I Stallet finns film, utklädningskläder, pysselbord och böcker att läsa.
Matsäcksplatser
Det finns ett utrymme i Ladan (under tak) med bänkar och bord där ni kan äta medhavd matsäck. Det
finns även bord och bänkar utomhus vid fint väder.
Grillplats
Vi har en grillplats där man kan grilla sin medhavda mat. Ved, tändvätska, tändstickor och eventuellt
grillkol man med själv.
Trädgård
Mårbacka har en fin och stor trädgård att röra sig i, med respekt för växtligheten. Glöm inte
påfåglarna Farao och Sara!
Butik
Butiken är öppen vid skolbesök, dock ej caféet. Önskar ni besöka caféet hör med oss om möjligheten.
Kontaktuppgifter
Vi tar emot grupper för guidade visningar hela året. Aktiviteterna på området är öppna
maj – september.
För mer information välkomna att kontakta intendent Irene Henriksson, tfn 0565-310 27.
info@marbacka.com
www.marbacka.com
Varmt välkomna till Mårbacka Minnesgård!

