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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. 

  

  

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Sortebrødre Torv som historisk spejl

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

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

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

Forprojektet Sortebrødre Torv som historisk spejl sætter fokus på samspillet mellem byrum og byhistorie. 
Gennem dette forprojekt beskrives koncept og ressourcebehov ved etablering af en stationær 24-timers 
for- midling af Sortebrødre Torvs historie som eksempel på en byhistorisk udvikling. 

Forprojektet henvender sig til arkæologer, historiker, byplanlæggere, beslutningstagere, politikere.

Byhistorisk udvikling perspektiveret ud fra Sortebrødre Kloster
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Asger Lorentzen

Institutionens navn Odense Bys Museer

www.museum.odense.dkInstitutionens netadresse

Forprojektets fysiske resultet er formulering af et skitseprojekt fremlagt i trykt form. Samarbejdet mellem 
en bredt sammensat gruppe med formidlere, arkæologer, historikere, arkitekter, byplanlæggere, og 
ingeniører har tilført museet ny viden med, og erfaring i, tværgående byhistoriskl formidling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

Ved forprojektets afslutning blev der produceret et trykt prospekt der gennem tekst, plantegninger, 
illustrationer og tekniske / økonomiske kalkyler fremlægger et bredt funderet beslutningsgrundlag for 
eventuel efterfølgende gennemførelse.

Odense Kommune  
By- og Kulturforvaltningen  
Natur, Miljø og Trafik  
 
Rambøll  
 
Kvorning kommunikation og design  
 
 

ahl@odense.dkKontaktpersons e-mail
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