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Populär detektivbyrå gästar kulturhuset  

Under våren kommer äntligen den turnerade utställningen 
LasseMaja och Cirkusmysteriet till Varberg och Kulturhuset 
Komedianten. Lördag den 7 mars blir det festlig invigning med bland 
annat cirkushundar och pop up-föreställningar. 

 
Utställningen bygger på barnboken Cirkusmysteriet av Martin Widmark och 
Helena Willis. Den handlar om de två barnen Lasse och Maja som har en egen 
detektivbyrå och hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby att lösa olika 
brott och mysterier. Det är en interaktiv och lekvänlig utställning, besökarna får 
möjlighet att hjälpa Lasse och Maja att lösa mysteriet på Cirkus Splendido, gå in i 
cirkusvagnar, besöka detektivbyrån och lösa chiffer med hjälp av chiffersnurran.  
 
Invigning 7 mars från kl. 11 
Under invigningsdagen blir det pop up-föreställning med musik- och 
teatergruppen Variteté Vagant, konstworkshop med temat detektivernas 
camouflage och uppträdande av cirkushundar. Det finns också möjlighet att 
prova på nycirkus med Kulturskolan. Invigningsprogrammet startar med mingel 
klockan 11.00, bandklippning sker klockan 11.30.  
 
Barn planerade aktiviteter  
Inför utställningen har ett 15-tal barn i ålder 7-12 år fungerat som en 
referensgrupp som fick tycka till om aktiviteter under utställningsperioden. Flera 
av barnens förslag kommer att bli verklighet exempelvis cirkusgåta, 
mysteriespelfika och cirkuspyssel. 
 
Få en sneak peek 
Nyfikna journalister är välkomna på en förhandstitt under eftermiddagen den 6 
mars, kontakta Evelina Nekby vid intresse. Givetvis är ni lika välkomna vid den 
publika invigningen dagen efter.   
 
Utställningen visas på barnavdelningen Stadsbiblioteket i Varberg under 
perioden 7 mars – 10 maj. Det är fri entré. 
 
Den populära barnboksserien LasseMajas detektivbyrå är skapad av Martin 
Widmark och illustratören Helena Willis. Det är också de som har producerat 
utställningen i samarbete med Bonnier Carlsen och barnutställningar.nu.  
 
Som bilagor finns invigningsprogrammet, program för vårens LasseMaja 
aktiviteter samt ett infoblad med bilder på utställningen.  
 
För mer information, kontakta: 
Evelina Nekby, projektledare för utställningen LasseMaja och Cirkusmysteriet 
Telefon: 070-53 47 672 
E-post: evelina.nekby@varberg.se 
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