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Designjulmarknad på Marabouparken
konsthall 7-8 dec

Succén fortsätter. För tredje året i rad startar Rädda Barnen och
Marabouparken konsthall julfirandet tillsammans den 2:a advent. Designers
och formgivare har bjudits in för att delta i en julmarknad som främjar barns
rättigheter. Utöver utställarnas egna kreationer finns det även möjlighet att
köpa produkter från Rädda Barnens designshop, Design för Barns Rättigheter.

Välkommen att upptäcka ny svensk design, konst och konsthantverk. Här
finns något för alla åldrar. Köp en personlig julklapp, ät en god lunch och
lyssna på musik samtidigt som du gör en god handling för barn. Allt under
samma tak i konsthallens vackra omgivningar.

http://shop.rb.se/Section/Section.aspx?SectionId=5012613&MenuId=5012613


- Succén med vår och Marabouparkens designjulmarknad fortsätter. Vi är
jätteglada över samarbetet, att få vistas i en så fantastiskt fin miljö som
Marabouparken konsthall samtidigt som vi sätter fokus på konst och design vilken
i sin tur bidrar till vårt arbete för utsatta barn. Det kan inte bli bättre, säger
Victoria Nordansjö, pr-ansvarig Rädda Barnen.

Marabouparken konsthall öppnade 2010 och är belägen i Marabous före
detta kakaolaboratorium. Konsthallen är en institution för svensk och
internationell samtidskonst med en historisk park
i funktionalistisk stil.

- Vi är glada att kunna göra en insats för barns rättigheter och samtidigt stödja
både nya och etablerade konstnärer och designers genom julmarknaden. Det
känns roligt att samarbeta med
Rädda Barnen och tillsammans kunna bidra till ett angeläget ändamål, säger
Bettina Pehrsson konsthallschef på Marabouparken.

Under julmarknadshelgen finns designers från bl.a. Brusewitz Design, Frau
Furtenbach
och Scandinavious på plats. Vi bjuder på all slags underhållning, livemusik av
jazzbandet Daniel Westin Kvartett och Den Flygande Bokrullen som spelar
klezmer- och östeuropeisk folkmusik vilket är ett välkommet återseende.

Restaurang Parkliv håller öppet och erbjuder lunch, fika och kaffe. För barnen
kommer det
att finnas flera aktiviteter inomhus och utomhus i parken gör vi upptäcktsjakt
med ficklampor.

Öppettider: lördag & söndag kl. 10-17

Adress: Marabouparken konsthall, Löfströmsvägen 8 i Sundbyberg.

Inträde: 50 kr varav 40 kr går till Rädda Barnen.

För mer information kontakta:

Victoria Nordansjö, pr-ansvarig Rädda Barnenvictoria.nordansjo@rb.se Tel:
08-698 91 73.

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Den-flygande-bokrullen/6950614759?fref=ts
mailto:victoria.nordansjo@rb.se


Niki Kralli, Informatör Marabouparken
konsthall.niki.kralli@marabouparken.se  Tel:08–29 45 90. 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56

mailto:niki.kralli@marabouparken.se
http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
http://barnrattskampe.se/
http://www.youtube.com/user/raddabarnen
mailto:press@rb.se
tel:08-698 90 90
mailto:anne.thorngren@rb.se
tel:0723-57 67 56


Åsa Runström Awad 
Presskontakt
Pressekreterare 
Internationella frågor
asa.runstrom.awad@rb.se
0733-55 34 33

mailto:asa.runstrom.awad@rb.se
tel:0733-55 34 33

