
Skema til videndeling om museumsformidling

Indsendt: 09-12-2010 14:13:51 
Indsendt af: 188.180.103.194 (ih@gl-estrup.dk) 
Referencenummer: 116378 
 
Vedhæftede filer: 
"Artikel - Ferguson traktor.pdf" "Artikel - frihedsstøtten.pdf" "Artikel - Grundtvig.pdf" "Artikel - 
gruttekværn.pdf" "Artikel - gærkransen.pdf" "Artikel - hjulplov.pdf" "Artikel - lurmærket.pdf" 
"Artikel - læsernes Landbrugskanon.pdf" "Artikel - maglekildecentrifugen.pdf" "Artikel - 
oldermandsstav.pdf" "Artikel - svinekortet.pdf" "Bilag 1, Julita.pdf" "Bilag 2, regnskab.pdf" 
"Rapport - Landbrugskanonen.pdf"  

Projektets titel

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.  
 

Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på  i menubaren øverst til 
højre. 

  

  

 

SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

LANDBRUGSKANONEN

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  

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

Link til projektrapport

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

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

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

Irene Hellvik

Institutionens navn Dansk Landbrugsmuseum

www.gl-estrup.dkInstitutionens netadresse

PROJEKTETS NYSKABENDE DIMENSIONER  
Det nye har været at lade brugeren, herunder de ti kulturpersonligheder samt læserne af Ugeavisen 
Land&Liv komme til orde i skrevne artikler samt på film, og lade dem komme med deres bud på eller 
fortolkning af landbrugets udvikling samt sætte deres præg på formidl

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

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

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Nordiska Museet/Julita

ih@gl-estrup.dkKontaktpersons e-mail
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