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Musik- och teatermuseet stänger 30 mars för 
ombyggnad och öppnar om två år under det nya 
namnet Scenkonstmuseet. Byggnaden ska renoveras, 

tillgängligheten förbättras och det nya museet kommer att 
bjuda på helt nya utställningar, program och aktiviteter. 

Som en del av myndigheten Statens musikverk blir det nya 
museet även en arena för Musikverkets övriga verksamhet 
med bland annat Elektronmusikstudion, arkiv och samlingar 
inom musik, dans och teater.

Det tidigare museet, Musikmuseet, flyttade in i på Sibyllegatan 
år 1979, och är ett museum med en lång historia. Bakgrunden 
till den nya verksamheten ligger i det utvidgade uppdrag 
Musikverket och museet har sedan 2010 med teater och 
dans, då museet också fick det tillfälliga namnet Musik- och 
teatermuseet.

– Det är en spännande tid som ligger framför oss. Att 
förnya en verksamhet är ett stort arbete som museets 
personal tillsammans med både nationella och internationella 
samarbetsparter kommer att arbeta med under de två 
kommande åren, säger museets chef Daniel Wetterskog.

– Interaktivitet är även i fortsättningen i fokus liksom att 
lyfta fram ännu fler föremål från de fantastiska samlingarna. 
Museet ska utvecklas till ett science center där besökare över 
generationsgränserna kan ta del av skapandeprocessen inom 
scenkonsten, säger Daniel Wetterskog. 

Pressträff om nya  
SCENKONSTMUSEET  
som öppnar 2016 
Ett museum med en över hundra år lång historia byggs om för att koppla 
samman kulturarvet med det nyskapande kulturlivet inom musik, teater 
och dans. 2016 öppnar Scenkonstmuseet i Stockholm: en scen, en 
mötesplats och en röst – ett museum för den skapande människan.

Pressträff tisdag 25 mars kl 15:00  
Musik- och teatermuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Medverkande: Daniel Wetterskog, museichef  

& Stina Westerberg, generaldirektör Musikverket
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– När dörrarna slås upp igen våren 2016 kommer det att vara 
Scenkonstmuseet som öppnar. Ambitionen är att bli norra 
Europas bästa museum för scenkonst. Det ska inte bara vara 
ett museum utan även bli Stockholms mest centrala science 
center där spektakulära kombinationer av föremål och 
interaktivitet ska vara våra kännetecken. Vårt rika kulturarv 
ska även fortsättningsvis vara i centrum eftersom det är i 
samlingarna som museets själ finns. Den vill, och ska, vi dela 
med oss av till alla som vi hoppas och tror kommer att vilja 
besöka oss. 

– I Musikverkets roll som center för kulturarv och kulturliv 
inom musik, teater och dans blir Scenkonstmuseet en 
plats som speglar hela myndighetens verksamhet, säger 
generaldirektör Stina Westerberg. 

Vad är det då som ska göra museet till norra Europas bästa 
museum för scenkonst? En stor  utmaning ligger i att få plats 
med tre tunga ansvarsområden på knappa 1000 kvadratmeter. 
Endera ser man detta som en begränsning eller tillgång. 
Daniel Wetterskog ser det som en tillgång.  

–Vi kan till skillnad från museer med den mångdubbla ytan 
satsa mer på kvalitet än kvantitet och rena utfyllnadspassager. 
I varje vrå på dessa 1 000 kvadratmeter kommer vi att satsa 
på att lyfta fram så många som möjligt av våra fantastiska 
föremål och sedan komplettera dem med interaktiva stationer 
och upplevelser för alla sinnen. På så sätt ska varje vrå kunna 
erbjuda upplevelserika möten över generationsgränserna. Det 
är alltför vanligt att interaktivitet och föremål separeras till 

Idéskiss till hur fasaden kan se ut när det nya museet öppnar. Foto/montage: Spacerabbit
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olika rum vilket får till följd att en besöksgrupp bestående av 
flera generationer ofta riskerar att exkludera en generation. 
Far- och morföräldrar känner ingen större glädje i de rum 
där barnen trivs och vice versa, säger Daniel Wetterskog och 
fortsätter. 

–I det nya Scenkonstmuseet kommer varje del att vara 
generationsöverskridande. Kombinationen av museum med 
föremål i överflöd med Stockholms mest centrala science 
center ska göra Scenkonstmuseet till ett upplevelsecenter för 
konstarterna musik, teater och dans. Vi hoppas att det blir ett 
självklart besöksmål för både stockholmare och turister, säger 
Wetterskog.

Ombyggnaden finansieras genom ett förhöjt ramanslag 
på 4 miljoner per år som riksdagen beslutat om. Även ett 
långsiktigt arbete med finansiering av nya utställningar 
utvecklas, delvis inom ramanslaget, men stort fokus ligger på 
extern finansiering.  

Budget för nya basutställningar ligger på 10 miljoner kronor. 
Ytterligare finansiering krävs för att Scenkonstmuseet ska nå 
den höga internationella klass som vi siktar på. Något som 
beräknas kosta ytterligare 10–15 miljoner kronor, enligt Daniel 
Wetterskog .

–Vi vill även ännu tydligare öka satsningen på de riktigt unga 
och då pratar vi barn upp till ett år. Här är utbudet enligt oss 
alldeles för litet i Stockholm vilket gör att vi tror att en sådan 
plats kommer att vara mycket efterlängtad och populär. Att 
skapa en attraktiv plats för de allra minsta i vårt samhälle 
med utgångspunkt i musik, teater och dans kommer att 
vara en stor och spännande utmaning där vi kommer att ta 
forskningen till hjälp, säger Daniel Wetterskog.

Statens fastighetverk förvaltar byggnaden och kommer 
tillsammans med Scenkonstmuseet att anpassa lokalerna 
för att på bästa sätt stötta museets nya uppdrag och 
verksamhetsidé.

KONTAKT:

Daniel Wetterskog, museichef
08-519 567 18/072-190 77 61
daniel.wetterskog@musikverk.se

Malin Karlsson, marknad och kommunikation
08-519 554 74/076-723 08 91
malin.karlsson@musikverk.se

Scenkonstmuseet – ett upplevelsecenter för  
musik, teater och dans mitt i Stockholm. Öppnar 2016.

En del av Musikverket, centret för kulturarv och  
kulturliv inom musik, teater, dans
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