
	

IKEA Museum öppnade 2016 och ställer ut Berättelsen om IKEA. Berättelsen om IKEA då, nu och i 
framtiden. IKEA Museum ligger i samma byggnad som världens första IKEA varuhus, som öppnade 
1958 i Älmhult. IKEA Museum visar upp en huvudutställning i tre delar: Våra rötter, IKEA genom 
tiderna och Ingvar Kamprads många sidor. Museet har också många tillfälliga utställningar, en 
restaurang och en butik. 
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IKEA Museum vill att du ska ryckas med av musiken 
 
Hos IKEA tillhör ljud både framtiden och det förflutna. Visste du till exempel att IKEA har 
sålt skivor, pianon och flöjter? Detta får besökare på IKEA Museum både se och uppleva i 
den nya utställningen “Titta Musik!” som öppnar den 20 februari.  
 
Musik är en viktig del av människors hem och tillvaro och det är något IKEA har tagit fasta på 
under åren. I den nya utställningen får besökarna uppleva hur IKEA har sett på musikens 
betydelse i hemmet genom tiderna. Här kan man kliva in i interaktiva och kreativa miljöer där 
musiken haft en avgörande roll i att skapa atmosfär och känsla. Utställningsmiljöerna visar även 
hur IKEA har erbjudit sina kunder musik på olika sätt, från att sälja skivor i butiken på 70-talet 
och försäljning av RENN musikanläggningar till den senaste lanseringen av SYMFONISK och 
FREKVENS.  
 
– Musik är en så viktig del av livet. Den finns med oss såväl i vardagen som i våra mest 
värdefulla och minnesvärda ögonblick. Den här utställningen går djupt in i musikens roll i 
hemmet genom tiderna, ur vårt perspektiv på IKEA. Hur man lyssnar har kanske förändrats men 
musiken är lika viktig nu som alltid. Det är detta vi försöker fånga i den här installationen. Vi vill 
lyfta fram musikens betydelse i hemmet och vilket kraftfullt verktyg det är för att föra samman 
människor, säger kurator Anna Sandberg Falk på IKEA Museum. 
 
Den medryckande utställningen tar med sig besökaren från ett vardagsrum på 70-talet till en 
hemmafest med FREKVENS idag. Däremellan erbjuds även en komplett ljudupplevelse i 
SONOS/SYMFONISK-rummet, där besökaren kan utforska hur lyssnarupplevelsen förändrats 
med tiden. Utöver de historiska musik- och inredningsvibbarna från förr kommer det att finnas 
en rad evenemang och aktiviteter som passar hela familjen.  
 
– Vi vill att alla våra besökare, oavsett ålder, ska ryckas med av musiken. Därför kommer vi inte 
bara att visa upp hur musiken har varit en del av IKEA heminredning genom historien utan även 
ordna evenemang som danspass och disco på dagtid. På så sätt hoppas vi kunna ge människor 
i alla åldrar möjligheten att dansa och uppleva glädjen i musiken, säger Anna Sandberg Falk. 
 
Titta Musik! på IKEA Museum pågår mellan 20 februari och 3 maj 2020. 
 
För pressrelaterade frågor, kontakta pressoffice.rangesupply@inter.ikea.com eller ring 0732-
32 13 00 
För pressbilder och mer information om utställningen, besök: ikeamuseum.com/sv/press-room/ 


