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Bebishänder
5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6
Gör vackra hand- och fotavtryck med din bebis.
Vi arbetar med bomullspapper och gör vattenmärken som blir ett fint minne. Insläpp från 9.45,
start kl. 10. Begränsat antal platser.
Kostnad: 50kr/papper.

Påsklovsöppet
16/4-19/4 kl. 11-16
Aktivitet: Labba med pengar
Testa att hålla koll på hushållskassan en månad. I
utställningen Pengalabbet finns ett spel med alla
kostnader ett hushåll har. Kul sätt för familjen att
tänka tillsammans kring vardagsekonomi.

Livet på Tumba bruk år 1850 - ”bärselevisning”
23/4
En visning för föräldralediga om livet på Tumba
bruk år 1850. Vilka frågor var viktiga då, hur
såg fördelning av uppgifter inom familjen ut och
vilket liv ville föräldrarna att deras barn skulle få?
Ingen barnvagn tillåts i detta kulturminnesmärkta
hus så ta gärna med bärsele.
Insläpp från kl. 9.45, start kl. 10.

Visning varje helg
Varje lördag och söndag visar vi
handpapperstillverkningen kl. 12.
Det är kostnadsfritt att följa med.
Visningen passar alla åldrar.

Helgkurser i papperstillverkning
Vi går igenom hela processen att göra papper från
malning till tillverkning och efterbearbetning.
Råmaterial är bomullslinters. Lån av formar och
råmaterial ingår i kursavgiften.
Kostnad: 900kr/vuxen, 450kr/barn. Minst 4 och
max 10 deltagare per kurs.
Anmälan: info@tumbabruksmuseum.se

Utflykt till bruket?
Är ni en grupp på fler än 10 personer så vill vi
gärna att ni föranmäler ert besök.
Ring 08-519 553 46 eller mejla till:
info@tumbabruksmuseum.se

Papperstillverkning för hand – prova på
Under museets öppettider kan du prova på att
göra eget papper. Kostnad 50kr/person och det
färdiga papperet skickas till er när de torkat.

Nybörjarkurs, vuxen,
Tre söndagar: 10,17,24 feb, kl. 14.00-15.30

Egen kväll i pappersverkstan
Vi tar emot grupper för pappersworkshop i vår
verkstad. Samla ett gäng kompisar och boka in en
kväll för egen papperstillverkning.
Kostnad från 200kr/person.

Fortsättningskurs, vuxen,
Tre söndagar: 10, 17, 24 mars, kl. 14.00-15.30

Om inget annat anges har programmet fri entré

Kurs för familj med barn från 12 år,
Tre söndagar: 31 mars, 7, 14 april, kl. 14.00-15.30

Välkomna!

Sportlovsöppet
26/2-3/3 kl. 11-16
Aktivitet: Jakten på förfalskarligan
Någon har förfalskat sedlar, men vem kan det vara
och var är de nu? Ta upp jakten och hitta ligans
hemliga högkvarter genom att följa spåren som är
spridda mellan museets hus.
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