
Välkomna till Magasin III!
För att besöket ska bli så bra som möjligt, tänk på följande:

Ansvar för gruppen

Läraren ansvarar för klassen under besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper t o m högstadiet 
går tillsammans med lärare. Läraren ska vara på plats i god tid innan besöket/visningen och ta emot sina 
elever samt stämma av ev. betalning av visning/entréavgifter med entrévärdarna.

Var försiktig i salarna

Eftersom det är lätt att stöta till konstverk i salarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etc. lämnas i 
förvaringsskåpen. Om något inte får plats i skåpen, prata med personalen i entrén så hjälper de er. Man får 
inte äta och dricka i utställningarna. Rör er lugnt i salarna. Visa hänsyn till andra besökare och pågående 
visningar.

Det är inte tillåtet att röra vid konstverken

Även att försiktigt ta på ett verk innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar 
märken på alla material. En del konstverk är väldigt känsliga och kan lätt gå sönder.

Inspirationsmaterial

Använd gärna Magasin III:s inspirationsmaterial för lärare inför/under ert besök. Använd endast blyerts-
pennor i utställningssalarna om eleverna behöver anteckna eller teckna.

Fotografering

Det är tillåtet att filma och fotografera med kamera eller mobil i utställningssalarna för eget bruk (utan blixt 
och utan stativ). Tänk på att visa hänsyn till andra besökare när du fotograferar, och se upp så att du inte 
kommer för nära konstverken.

Museivärdar

Under ert besök på Magasin III kommer ni träffa museivärdar vid entrédisken och i utställningarna. Vänd er 
gärna till dem om ni har frågor om konstverken och utställningarna.

Låsbara skåp

Kläder och väskor kan förvaras i de låsbara skåpen som finns i entrén. För att kunna låsa skåpen behövs en 
tio-krona, som sedan kommer i retur.

Man kan inte äta medhavd matsäck på Magasin III

Caféet har samma öppettider som utställningarna och serverar lättare lunchmat, hembakta kakor och 
dryck. Det finns ingen särskild plats för en grupp att samlas och sitta ned för att diskutera före eller efter 
ett besök. Vänligen respektera att caféet är till för caféets gäster.


