KULTURPASSET
Upptäck Eskilstunas och Torshällas rika kulturliv
genom konst, historia, nutid och framtid!
Ta med dig ditt Kulturpass när du besöker ett eller flera av museerna på kartan. Du får en
stämpel på varje plats, och varje stämpel motsvarar en vinstchans. Öka dina chanser till
vinst genom att besöka flera av platserna! Lämna in ditt stämplade Kulturpass hos något
av museerna senast den 31 augusti så är du med i dragningen, och totalt dras tre vinnare.
Vinnarna meddelas personligen samt via Destination Eskilstunas sociala kanaler.
OBS! Kom ihåg att kontrollera öppettiderna för ditt valda museum innan ditt besök.
Läs mer om kulturpasset på visiteskilstuna.se
Lycka till!
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Ja tack, jag vill gärna ha nyhetsbrev från Destination Eskilstuna och medverkande museer
GDPR
När du lämnar in Kulturpasset samtycker du till att vi hanterar personuppgifterna du angivit. Läs mer om Eskilstuna
kommuns hantering av personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss på eskilstuna.se/gdpr
Tävlingen arrangeras av Eskilstuna kommun, Munktellmuseet och Destination Eskilstuna AB.

Upptäck Eskilstunas och Torshällas rika kulturliv!
Ebelingmuseet
Unik konstsamling i gemytliga Torshälla
Besök konstmuseet i Torshälla där Allan Ebelings keramik, måleri
och skulpturer bevaras. Här finns även verk av döttrarna Marianne
och Harriet Ebeling samt tillfälliga utställningar med samtida konst.
ebelingmuseet.eskilstuna.se
Stämpel i receptionen
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Eskilstuna konstmuseum
Konstupplevelser för alla smaker
Här finns en imponerande konstsamling med verk från 1600-talet
till idag. Du kan se verk av Vera Nilsson, Otto G Carlsund, Lars Lerin,
Astrid Sylwan och många fler. Även tillfälliga utställningar och butik!
konstmuseet.eskilstuna.se
Stämpel i receptionen
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Eskilstuna stadsmuseum
Eskilstunas historia för stora och små
Eskilstuna stadsmuseum i centrala Eskilstuna är ett museum för
alla åldrar. Här finns en butik, ett litet café och olika utställningar
som visar Eskilstunas historia. Barnens favorit är Lilla Stadsmuseet.
stadsmuseet.eskilstuna.se
Stämpel i receptionen
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Rademachersmedjorna
Upplev 1600-talet mitt i Eskilstuna
Välkommen till en av landets bäst bevarade 1600-talsmiljöer!
Rademachersmedjorna är en plats där hantverk och tradition hålls
vid liv. Här hittar du hantverkare, utställningar, café och restaurang.
rademachersmedjorna.eskilstuna.se
Stämpel i Gamla stadens krukmakeri eller hos museets personal
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Munktellmuseet
Svensk industrihistoria möter framtiden
Munktellmuseet är ett spännande museum för hela familjen och
alla åldrar – traktorälskande barn, den motorintresserade och den
riktiga anläggningsmaskinsentusiasten finner alla stor glädje i
museets unika samling av stora maskiner och tekniska produkter.
munktellmuseet.com
Stämpel i receptionen
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