
TISDAGEN DEN 21/9 2021 
En magisk kväll tillsammans med Benny 
Falsterbo Photo Art Museum välkomnar dig till en  
stor seans med mediet och livsguiden Benny Rosenqvist. 

Drop in från kl 17:00-18:30 
Från kl 17:00 är museet öppet för alla som vill titta på de 
spännande utställningarna före middagen.
Du välkomnas med en alkoholfri drink och både Benny 
och en av muséets grundare, Christina Lindquist, finns  
då på plats.

KL 18:30-19:30 
Vi äter en god middag på trevliga restaurang Bistro Perspektiv  
som ligger i samma byggnad. Måltid (kyckling eller vegetariskt),  
mineral  vatten och kaffe och kaka ingår i priset. Du kan inte  
tilläggsbeställa alkoholhaltiga drycker före seansen.  
Middagen avslutas kl 19:30. Vi tar en paus på 15 minuter innan 
seansen börjar.

KL 19:30-19:45 
Du har möjlighet att köpa Bennys meditations-cd som han  
även signerar.

19:45-20:45
Seans

I DIN ANMÄLAN
Anmäl dig med namn på mejl: boka@falsterbophoto.com
Skriv storseans i ämnesraden. Din anmälan är bindande. 
Du betalar på plats. Begränsat antal platser.
Till måltiden kan du välja kyckling eller vegetariskt, skriv i mejlet 
vad du vill bli serverad. Ange eventuella allergier.  
PRIS: 495 kr.

Om du är medlem och har årskort på Falsterbo Photo Art  
Museum får du 100 kr rabatt på priset.
Rabatten gäller endast för kortinnehavaren.

PASSA PÅ OCH BLI MEDLEM IDAG 
– då betalar du endast 395 kr för kvällen!

För information om priser och förmåner,  
gå in på www.falsterbophoto.com

FÖR ATT SPARA TID VID INTRÄDET 
Meddela gärna i ditt mejl om du vill bli medlem,  
då kan vi ha medlemskortet färdigt när du kommer.  

”Benny Rosenqvist har arbetat som 
medium i över 40 år och är idag ett 
av de absolut främsta medierna i 
Sverige. Han kommer att hålla stor
seans under en timme och hjälpa 
publiken att få kontakt med nära 
och kära på andra sidan.  
Detta är en av de första stor
seanser han gör sedan pandemin 
började!”

GÖR EN RUNDTUR PÅ EUROPAS NYA FOTOKONSTMUSEUM  
I vår premiärutställning (1maj 2021–9 januari 2022) Dressed for Success – 100 Years of Fashion 
Photography visas drygt 140 exklusiva verk som speglar mode fotografiets historia. Många av de 
mest ikoniska bilderna finns här i original version och 38 världs berömda fotografer är representerade. 

SPECIALUTSTÄLLNING – AFRICAN CATWALK 
Med African Catwalk tar den svenske fotografen Per-Anders Pettersson med oss bakom kulisserna 
till den nya modescenen i Afrika. African Catwalk med ett 20-tal verk visas i museets nya avdelning 
Galleriet.

STORSEANS MED MEDIET BENNY ROSENQVIST

Christina Lindquist
Falsterbo Photo Art Museum


