
 בורך־הבא אינעם מָאדערנעם מוזײ מַאלמע
 

אי אין שטָאקהָאלם, אי אין מַאלמע.  –זײנען עס ֿפַארַאן צװײ מָאדערנע מוזײען אין שװעדן  2009זינט דעצעמבער 
דער מָאדערנער מוזײ מַאלמע איז דָא אין אײנעם ֿפון די שענסטע בנינים אין מַאלמע, יָאן סמעדבערגס עלעקטרַײ ֿפון 

. דער בנין הָאט בַאקומען ַא מָאדערנעם, ָארַאנזשן צובױ װָאס איז געװָארן כַארַאקטעריסטיש ֿפַארן מָאדערנעם 1901
 מוזײ מַאלמע. 

 
עס זַײנען ניט ֿפַארַאן קײן ּפערמַאנענטע אויסשטעלונגען בַײם מָאדערנעם מוזײ מַאלמע, נָאר ַא בַאזוכער קען זען ַא 

אינטערנַאציָאנַאלער הַײנטצַײטיקער קונסט.   דערצו, שטעלט מען ּכסדר ֿפָאר ַא געמיש ֿפון אי שװעדישער, אי 
סעלעקציע ֿפון דער רַײכער קָאלעקציע ֿפונעם מָאדערנעם מוזײ, מיט װיכטיקע װערק ֿפון מָאדערנער און 

 ער יָארן ביז הַײנט. 1900הַײנטצַײטיקער קונסט ֿפון די 
 

טו איבערטרַאכטן דַײנע איבערלעבונגען, טרינקן קַאװע ָאדער עסן לָאנטש. דָא אינעם ָארַאנזשער ַארַײנגַאנג קענס
איז אויך ֿפַארַאן ֲא מוזײ־קרָאם. דערצו, בָאטן מיר ָאן ַאקטיװיטעטן ֿפַאר ַאלע עלטערן, און מיר הָאבן ַא ּפרָאגרַאם 

 מיט למשל לעקציעס און קינסטלער־ּפרעזענטַאציעס. 

 סטישער קונסט־װעלט ֿפונעם מָאדערמעם מוזײ מַאלמע!ברוך־הבא אין דער ֿפַאנטַא

 
 עֿפנטלעכע ּפרעזענטַאציעס

 
צו מיטגײן מיט אײן ֿפון אונדזערע קָאמּפעטענטע ֿפירערס איז זײער ַא גוטער אוֿפן צו לערנען זיך װֹעגן קונסט. בַײם 

 מָאדערנעם מוזײ מַאלמע בָאטן מיר ָאן ֿפַארשײדנע ּפרעזענטַאציעס ֿפון אונדזערע איצטיקע אויסשטעלונגען: 
 אויף שװעדיש!). ַא זײגער ( 15געֿפירטע ּפרעזענטַאציעס: יעדן שבת  •
•  

 ֿפַאר קינדער און דערװַאקסענע 

משּפחה־ּפרעזענטַאציעס:  ּפרעזענטַאציע ֿפַאר ַאלע עלטערן, מיט ַא סך צַײט ֿפַאר  •
(ֿפַאר די אין עלטער ֿפון ֿפיר  ַא זײגער.  13דעם ֿפַארלעצטן זונטיק יעדן חודש  ֿפרֲאגעס. 

 יָאר און מער). 
חודשים)  0-15ויִקע ּפרעזענטַאציע װּו די עוֿפעלעך (עוֿפעלע־ּפרעזענטַאציעס: ַא ר •

  גיב ַא קוק דעם װעבזַײטל ֿפַאר דַאטעס און צַײטן.  בַאשטימט דעם טעמּפָא. 
משּפחה־װַארשטַאטן: עֿפנע װַארשטַאט מיט אינסּפירַאציע ֿפון ַאקטועלע  •

(ֿפַאר  ַא זײגער.  15 – 11:15דעם לעצטן זונטיק יעדן חודש, דרָאּפ־אין  אויסשטעלונגען. 
 די אין עלטער ֿפון ֿפיר יָאר און מער). 

 װַאקַאציע־װַארשטַאטן:  עֿפנע װַארשטַאט ֿפַאר קינדער אין משך ֿפון שולע־װַאקַאציעס.  •
(ֿפַאר די אין עלטער ֿפון ֿפיר יָאר און  גיב ַא קוק דעם װעבזַײטל ֿפַאר דַאטעס און צַײטן. 

  מער). 
קונסט־שליסלעך און הער־און־טרעֿפן:  ֿפרײלעכע ּפעדַאגָאגישע שּפילן מען קען לַײען  •

  בַײם אויֿפנעם װען עס איז ניט קײן װַארשטַאט אין גַאנג.
שּפרַאך־רונדע:  ַא ּפעדַאגָאגישער מַאטעריַאל ֿפַאר דערװַאקסענע װעלכע לערנען זיך  •

ך לערנען ֿפַארשײדנע זַאכן װעגן דעם אין משך ֿפון דער רונדע קען מען זי שװעדיש. 
 מָאדערנעם מוזײ מַאלמע און אויך װעגן 'ונסט. 

 צוטריטלעכקײט

 קלָאסעט ֿפַאר אינװַאלידן •
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 צו לַײען.  רעדערשטול •
 צװישן די גָארנס. ניט קײן שװעלן װעלכע קענען דיר שטערן אינעם מוזײ. ליֿפט •
 מיט װיקעלע־טיש. קינדער־צימער •
 .דער טָאמבַאנק בַײם ַארַײנגַאנג הָאט ַא געהער־שלײף •

 גיב די ָא זַאכן ַאכטונג װען דו קומסט צו אונדז צו גַאסט: 
 

הָאב הַאנה און װער אינסּפירירט ֿפון דער קונסט! רעד גערן מיטן מוזײ־ּפערסָאנַאל אויב דו הָאסט ֿפרַאגעס  •
 װעגן דער קונסט. 

 ירן, ַא קלײנער ֿפינגער קען לײדער בַאשעדיקן ַא קונסטװערק.מע טָאר ניט די קונסטװערק ָאנר •
 מע קען יָא ֿפָאטָאגרַאֿפירן די אויסשטעלונגען, ָאבער ניץ ניט קײן בליץ ָאדער סעלֿפי־שטעקן.  •
 מע טָאר ניט רעדן אויף דער מָאבילקע אין די אויסשטעלונג־צימערן.  •
 בײכל.  מע מוז טרָאגן רוקזעק אין די הענט ָאדער אויֿפן  •

  מע טָאר ניט הָאבן שירעמס אין די אויסשטעלונג־צימערן.
 עס זַײנען ֿפַארַאן שענקלעך ֿפַאר דַײנע צוגעהעריקײטן. מע דַארף ניט קײן מטבעות.  •
מע קען קויֿפן עסן און געטרַאנק בַײ דער קַאֿפע, ָאבער מע טָאר ניט ַאזעלכע זַאכן מיטברענגען צו די  •

 עס איז לײדער ניט ֿפַארַאן קײן ּפלַאץ װּו מע קען עסן מיטגעברַאַ◌כטע עסן. אויסשטעלונג־צימערן. 
 

 ַאדרעס
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö  

 
דער מָאדערנער מוזײ איז דָא אין מיטן מַאלמע. צען מינוט צו ֿפוס ֿפון דער צענטרַאל־סטַאנציע, ֿפינף מינוט ֿפון 

 גוסטַאװ ַאדָאלֿפס טָארג און סטָארטָארגעט.
 

 די נָאענסטע בוס־סטַאנציעס זײנען דָא בײ לענס־סטירעלסען, קַארָאלי, דזשעקנעגַאטַאן און סטודענטגַאטַאן. 
 

 מוזײ איז ָאֿפןדער 
 11-17זונטיק  –, שבת 11-18ֿפרַײטיק: -דינשטיק

 ניט ָאֿפן מָאנטיק
 

 ָאּפצָאל
 דער מָאדערנער מוזײ מַאלמע איז ַאלע מָאל ֿפרַײ ֿפון ָאּפצָאל. 

 
 קָאנטַאקט
 ַא זײגער) 11-18(מיר ענטֿפערן  040-6857937טעלעֿפָאן: 

 00 35 02 08-52טעלעֿפָאניסט: 
  info.malmo@modernamuseet.seבליצּפָאסט: 

 
 ֿפָאלג אונדז אויף סָאציַאלע מעדיעס

 ModernaMuseetMalmoֿפײסבוק 
 ModernaMuseetMalmoאינסטַאגרַאם: @

  ModernaMalmoטװיטער: @
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