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Projektets titel

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

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 
2007-2010. 

  

  

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Hører du stemmer? Lydværk på Psykiatrisk Samling

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

Kulturarvsstyrelsen 
Museer 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Telefon: 33 74 51 00 
E-mail: postmus@kulturarv.dk  

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

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

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

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

Brug af lyd til at formidle, hvordan en sindslidelse kan opleves, samt til at rekonstruere og fortolke lyde, 
der har været karakteristiske på Middelfart Sindssygehospital.

Ingen bestemt målgruppe, men velegnet til folkeskolens 7.-10 kl., evt kombineret med e-museum Fra 
dåre til patient

Psykiatrihistorie
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Maiken Nørup

Institutionens navn Middelfart Museum

info@middelfart-museum.dkInstitutionens netadresse

Med lydmosaikken har vi fået liv i udstillingen. Den giver en meget autentisk stemning med døre, der 
låses, skridt, der bevæger sig mv. Med lydværket når vi tættere på en forståelse for, hvad en sindslidelse 
kan være, og hvordan det kan føles at være sindslidende.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

http://www.middelfart-museum.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=107

Samarbejdspartnere

Brug af interaktiv lyd i udstilling

Stemmehørernetværket i Danmark, dokumentarist og lydkunstner Michael 
Madsen, Cordura A/S
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