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DE GAMLE HUSE i Maribo åbner for sæson 2021

Fredag d. 30. april 2021 er der igen mulighed for at besøge
Maribos frilandsmuseum
Forårsblomsterne myldrer op blandt DE GAMLE HUSE og er ved at omdanne
området til et lysegrønt farvemekka. Dette er et godt tegn på, at åbningen af
Maribos frilandsmuseum nærmer sig med hastige skridt.
“Lige nu har vi det lidt som en flok køer, der har stået i stalden hele vinteren og
bare venter på at blive lukket ud på det friske og saftige grønne græs,” fortæller
Anne-Lotte Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster og
fortsætter: “Selvom vi stadig er underlagt forskellige corona-restriktioner, håber vi,
at mange har lyst til at få et gensyn med de skønne gamle huse. Jeg kan i hvert
fald sige, at jeg glæder mig.”
Programmet for 2021 er lagt, og der er noget for alle aldre og interesser. Ferierne er
som sædvanligt fyldt med sjove aktiviteter for hele familien, og der bliver også
mulighed for igen i år at komme med på offentlige rundvisninger. “Som noget nyt
prøver vi at holde længe åbent hver tirsdag i juli. Her kan man besøge museet helt
indtil kl. 20.30, spise sin medbragte aftensmad eller komme med på en særlig
temarundvisning. Derudover kan man også møde en bred vifte af lokale og
regionale forfattere i forbindelse med en forfatterfestival på området samt deltage
i to arrangementer, hvor vi sætter fokus på mad og kage i gamle dage. Jeg
håber, at I glæder jer lige så meget som vi gør, for det ser ud til, at vi får endnu en
fantastisk sæson,” fortæller Anne-Lotte afsluttende.
Hele sæsonprogrammet kan ses på hjemmesiden:
https://museumlollandfalster.dk/de-gamle-huse/ under kalender, eller man kan
holde øje med DE GAMLE HUSES Facebook- eller Instagramprofil.
Museet er underlagt de nuværende Coronarestriktioner, og der vil i udstillingerne være
oplyst, hvor mange der må opholde sig ad gangen. For mere information om de
nuværende restriktioner, se https://coronasmitte.dk/nyt-framyndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021-paaplads
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