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Spændende vinterferieaktiviteter
Museum Lolland-Falster byder på mystik og en
gammel hjerne i vinterferien
I den kommende vinterferie indbyder Museum Lolland-Falster til
børneomvisninger og aktiviteter i både Maribo og Nykøbing F.
På Stiftsmuseet i Maribo tager vi udgangspunkt i vores udstilling Hjernen og
andre gode sager. Udstillingen viser nogle af de fund, som er gjort ved
udgravningerne i Rødby Havn fra den ældre stenalder.
På omvisningen fortæller vi om fundene og om livet for 6000 år siden, og efter
omvisningen er der mulighed for at lave sit eget lille stenalder-lerkar.
Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Hvornår: Tirsdag d. 11. og onsdag d. 12. februar 2014 kl. 11.00 og kl. 14.00
Pris: gratis for børn, voksne almindelig entré, 30 kr.
På Falsters Minder i Nykøbing F. er det spøgelser, hekse og sjov i dronningens
slot, der er fokus for omvisningen i vores udstilling Der stod et slot… Udstillingen
fortæller historien om det store renæssanceslot, som lå i Nykøbing i små 270
år.
På omvisningen fortæller vi om livet på slottet, om hoffolk, der går igen og om
hekse. Efter omvisningen skal vi lege gamle lege og klædes ud som bønder
og hoffolk.
Hvor: Falsters Minder, Færgestræde 1a, 4800 Nykøbing
Hvornår: Mandag d. 10. februar og torsdag d. 13. februar kl. 11.00 og kl. 14.00
Pris: gratis for børn, voksne almindelig entré, 30 kr.
Billedtekst 1: Disse støvler, som vises på Falsters Minder i udstillingen ”Der stod
et slot…”, siges at vandre omkring om natten. Hør historien om støvlerne i
børneomvisningerne på museet i uge 7.
Billedtekst 2: Danmarks – måske – ældste gedehjerne er fundet ved Rødby
Havn. På børneomvisningerne på Stiftsmuseet i uge 7 er der mulighed for at
komme helt tæt på den.
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