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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  i menubaren øverst til højre.

 

 

Udfyldelse af skema

Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.

Projektets titel

‘Gellerup in charge’ Lokale borgere tager ansvar for egen historie og bygger bro til omverdenen.

Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for at tilføje og fjerne puljer)

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

samtidshistorie, museologi

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Primær målgruppe: Lokale borgere i Gellerupparken og Toveshøj – medskabende aktører 
Sekundære: 
Borgere i Aarhus og øvrige Danmark – mål for formidlingsprodukter 
Gæster i Den Gamle By – mål for formidlingsprodukter 
Den Gamle By som organisation – læring omkring udvikling af nye typer formidling.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Undersøge og udvikle nye former for formidling sammen med brugerne omkring deres egen historie og tilværelse.

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Brugerdeltagelse, netværksdannelse, dialog.

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

Konkrete resultater i form af brugergenererede udstillinger, guidekorps, dokumentationslaug, museumsklub og event i Den Gamle By.
Læringsudbyttet: At man rent faktisk kan skabe historie med dem, som historien handler om. Fokus på processen, hvor processen bliver en del af produktet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontaktperson Anneken Appel Laursen

Institutionens navn Den Gamle By

Kontaktpersons e-mail aal@dengamleby.dk

Institutionens netadresse www.dengamleby.dk

Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Boligsocial afdeling, Brabrand Boligforening
Gellerup Museum
Gellerup Bibliotek
Brabrand Årslev Lokalhistorisk Arkiv


