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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Kulturstyrelsen
Museer
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon: 33 74 51 00
E-mail: muse@kulturstyrelsen.dk
Hvad skal skemaet indeholde?
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema.
Hvad skal oplysningerne bruges til?
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte
fra formidlingspuljerne.
Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på
øverst til højre.

i menubaren

Udfyldelse af skema
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.
Projektets titel

Studieophold ved Newseum og Museum of the Moving Images
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for
at tilføje og fjerne puljer)

Pulje 5. International erfaringsudveksling
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Erfaringsudveksling og studieophold på museer i USA,
primært kulturhistoriske. Derudover videreuddannelse,
hvor disse erfaringer også sættes i spil.
Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

I første omgang undertegnede, formidlingsinspektør
ved Mediemuseet Lise Kapper. Selve afrapporteringen
har formidlere, undervisere og museumsansatte
alle
der er interesserede i museer, formidling og læring
som målgruppe.
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Primært at inspirere og videreuddanne Lise Kapper.
Formålet med afrapporteringen er at dele mine
erfaringer og oplevelser. Det har jeg valgt at gøre i
form af en blog, der formidler de indtryk og den
viden om museumsformidling i USA, som jeg har fået
undervejs.
Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Sociale medier i form af en blog, da det er et let
tilgængeligt skriftbaseret medie, hvor modtager har
mulighed for at interagere med afsenderen.

Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

Projektets resultat er det læringsudbytte, jeg har
fået dels igennem mit studieophold, dels igennem
masteruddannelsen i museumsstudier, som jeg er i gang
med. Begge har givet mig mulighed for at reflektere
over min formidlingspraksis, og uddannelsen har
desuden givet teoretisk viden og inspiration.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontaktperson

Lise Kapper

Institutionens navn
Kontaktpersons e-mail

Odense Bys Museer
liska@odense.dk

Institutionens netadresse

museum.odense.dk

Link til projektrapport

http://blog.museum.odense.dk/lise-kapper/

Samarbejdspartnere

