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En förening för intresserade av Medelhavsmuseets verksamhet och
kulturerna runt Medelhavet och i Främre Orienten.

Föreningens ändamål

Krateren och kylixen är båda kärl som
ingick i den grekiska servisen.

Föreningens främsta syfte är att stödja verksamheten vid
Medelhavsmuseet. Detta sker genom bidrag till museets egna inköp eller
genom att understödja utställningsverksamheten på olika sätt.

Medlemsförmåner
Fritt inträde. Medlemmar har fritt inträde till Medelhavsmuseet,
Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i
Göteborg.
Vänföreningsaftnar. Inbjudan till vänföreningsaftnar med föreläsningar
som anknyter till de antika kulturerna i Medelhavsområdet och Främre
Orienten eller specialvisningar i anslutning till museets utställningar.

På kylixen från ca 540 f Kr. finns små
sirener avbildade. ”Var hälsad och
drick” står skrivet på grekiska på
denna fina dryckes-skål, inköpt med
stöd från Medelhavsmuseets Vänner.

Resor. Möjlighet att delta i av föreningen eller museet arrangerade resor
till Medelhavsländerna, varvid antika monument, platser och museer
besöks under sakkunnig ledning. Dessutom anordnas weekendresor till de
stora museistäderna i Europa och andra kulturellt intressanta resmål inom
och utom Sverige.
Butiken. Dessvärre medger Riksrevisionsverket inte längre att
vänföreningarnas medlemmar får rabatt i museibutikerna
Bagdad Café. Här kan du i anslutning till ditt museibesök äta lunch,
middag eller julbord, bara dricka en kopp orientaliskt kaffe eller ett glas vin
och njuta av den vackra utsikten över Slottet och Skeppsholmen.

Krateren är från 400-talet f Kr. och
visar en liggande Dionysos som
serveras vin av en menad.

Styrelse. Arja Karivieri, ordförande, Susanne Carlsson, vice ordförande,
Ragnar Hedlund, sekreterare, Göran Bäärnhielm, skattmästare, Suzanne
Unge‐Sörling, museichef, Kristina Josephson‐Hesse, Anna Lindblom och
Simon Sorgenfrei.
Information. www.medelhavsmuseet.se
Föreningens webbsida finns under fliken Om museet.
E‐post. mm.vanner@gmail.com
Postadress. Föreningen Medelhavsmuseets Vänner, Box 16008,
103 21 Stockholm.
Figurin i kalksten, föreställande en
kvinna som bär frukter, troligen
äpplen, i ett veck av manteln. Vouni,
Cypern, ca 475-325 f Kr.

Kommande evenemang blir den 16 september då museet firar 30‐
årsjubileum i lokalerna vid Fredsgatan, samt den 4 oktober då vi anordnar
en visning i Egyptenutställningen som skall byggas om. Inbjudan kommer
inom kort.

