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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.  
 

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

MUSEUM NEWS

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

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

Formidlingsprojektet Museum News (konkretiseret under navnet 'Gamle nyheder') er Ringkøbing-Skjern 
Museums bestræbelse på at nytænke formidling i udstilling, på nettet og i trykte og elektroniske medier.  
 
Læs mere i den vedhæftede artikel fra museets årbog og i afrapportering.
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Kontaktperson

Link til projektrapport

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

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

Christian Ringskou

Institutionens navn Ringkøbing-Skjern Museum

www.levendehistorie.dkInstitutionens netadresse

Ved projektperiodens afslutning er der etableret dynamiske udstillinger, der fortsætter de kommende 
sæsoner, samt nye formidlingsplatforme på nettet og i samarbejde med det lokale dagblad.  
 
Museet overvejder i vinteren 2011, hvordan de indhentede erfaringer kan skabe grundlag for nye 
projekter.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

De gamle nyheder optræder på en række platforme: Som udstillinger med tilknyttede visuelle ressourcer 
(skærme og digitale fotorammer), på trykfølsom skærm i udstilling, som afdeling af museets hjemmeside 
www.levendehistorie.dk, som avisartikler og i samarbejder med radio og TV.

Med de gamle nyheder arbejder Ringkøbing-Skjern Museum på med udgangspunkt i samlingerne at skabe 
dynamik i museets udstillinger og synlighed på nettet og i medierne. Projektet er 
formidlingsoverbygningen på en stor samlingsgennemgang 2009-2011.

De gamle nyheder henvender sig til den museumsgæst eller mediebruger, der nok har en etableret 
interesse for museets stof, men som viger udenom den formidling, der kan virke tung, krævende eller 
gammeldags.

cr@levendehistorie.dkKontaktpersons e-mail
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