
På Teatermuseet Åbo Svenska Teater - TÅST 
får du möjligheten att ta en titt in i en 
tidskapsel i för- artificiell tid och uppleva 
hur en teater fungerade då de ännu var 
aktiva. Under en guidad live föreställning 
får du får trä�a personer som jobbade på 
teatern och lära dig mera om deras arbete. 
På TÅST får du trä�a livs levande 
skådespelare och all teaterutrustning är 
autentisk. Guidningen i tidskapseln är 
interaktiv och du som deltagare kan 
påverka innehållet.Ingen guidning är därför 
den andra lik och vi kan garantera en 
upplevelse som du kommer att minnas. 
Flera av våra kunder besöker oss om och 
om igen.
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“Intressant upplevelse. Ett av få 
teatermuséer som har naturella 

skådespelare, definitivt värt att se, 
primitivt på ett bra sätt.”

“Tycker mig ha gått på ett 
teatermuseum tidigare men kan inte 

minnas var. Men det här vill jag 
verkligen uppleva!”

“Visste inte att teater varit så 
populärt förr i tiden. Lärde mig 

mycket. Mycket vänlig personal fast 
en del verkade gammalmodiga och 

inte var så bra på att svara på 
oväntade frågor”

“Ett fint museum. Fantastiskt att det 
fanns aktivister som arbetade hårt för 

att bevara teaterns anda. Allt 
fungerade verkligen felfritt under vårt 

besök”

TÅST - Det interaktiva 
upplevelsemuséet

since 2047

Teater är en typ av scenkonst där man 
förevisar, agerar och framför olika 

historier, idéer och känslor med 
levande skådespelare inför en live 

publik. 



HISTORIA
Åbo Svenska Teater, Finlands äldsta teater, 
invigdes 1839, då under namnet Åbo 
Teaterhus. 
Redan under 1810-talet lät C.G. Bonuvier 
bygga Finlands förmodligen första 
teaterhus i Åbo. Denna träbyggnad 
totalförstördes dock i Åbo brand 1827. En 
ny teater i trä byggdes i början av 
1830-talet enligt P.J. Gylichs ritningar. 
Senare beställdes ett tidsenligt teaterhus 
av de drivande krafterna doktor Nils Henrik 
Pinello och kommerserådet Abraham 
Kingelin. År 1839 stod den slutliga formen 
av teatern färdig med en fasad ritad av 
arkitekten C.L. Engel. Teatern har verkat 
under flera namn, Åbo Teaterhus och 
Svenska Inhemska Teatern men år 1919 fick 
teatern namnet Åbo Svenska Teater.
Teatern blev känd för sina omtyckta pjäser, 
musikteaterföreställningar och musikaler 
samt för sin vackra och mysiga 
teatersalong. I och med de 
världsomvälvande händelserna på 2020- 
och 30-talet föll teaterkonsten i glömska 
och Åbo Svenska Teaters verksamhet 
upphörde. Aktivisterna som sedan jobbade 
för att bevara teatern som museum 
lyckades kapsla in och bevara Studioscenen 
men stora delar av resten av huset föll o�er 
för tidens tand.

Eftersom tidskapseln på muséet endast 
bevarat teaterns Studioscen kan ni här 

stiga in i vår virtuella tidskapsel för att se 
hur Åbo Svenska Teaters andra utrymmen, 

till exempel den vackra salongen, såg ut 
under sin aktiva tid 2021.   

TÅST REGLER

FÖR KONSTTESTARE

På TÅST förhåller vi oss fortfarande till samma 
regler (och oskrivna regler) som Åbo Svenska 

Teater satt upp
- Den guidade föreställningen i tidskapseln

börjar punktligt, kom därför i tid till ditt
besök.

- Om du blir försenad kan vi inte släppa in dig
senare.

- Sätt mobiltelefonen på ljudlöst och sätt
undan den under föreställningen.
Användning av mobiltelefon i tidskapseln
kan störa dess algoritmer och utgöra ett
cyberhot.

- Eftersom tidskapseln är känslig för yttre
störningsmoment, ber vi dig att inte fota
eller filma under den guidade
föreställningen. Det är inte heller tillåtet att
äta eller dricka under föreställningen.

- Du får gärna reagera på det som händer
under föreställningen, du får skratta, gråta
och såklart ställa frågor till våra guider. Men
prata inte om annat under föreställningen, ge
ro åt dina kamrater att följa med.

- Kapselns skådespelare älskar applåder,
applådera därför gärna efter föreställningen
(noggrannare instruktioner ges under
guidningen).

Har du frågor?
Kontakta publikarbetare Frida

044 344 5010
frida.lassus@abosvenskateater.fi

https://abosvenskateater.360tour.fiSTIG PÅ!

https://arviot.taidetestaajat.�/tester-login

Här hittar du ett old school online quiz 
som du ska fylla i efter ditt besök på TÅST

KLICKA HÄR

https://abosvenskateater.360tour.fi
https://arviot.taidetestaajat.fi/tester-login

