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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Kulturarvsstyrelsen
Museer
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon: 33 74 51 00
E-mail: postmus@kulturarv.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
2007-2010.
Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på
højre.

i menubaren øverst til

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

Projektets titel

Vores kulturarv - Vesthimmerland i dialog
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)
Formidling gennem brugerinddragelse fra maj til oktober 2009. Dialogprojekt om kulturarven i
Vesthimmerland. Fire måneders rundtur med campingvogn (rullende kulturarvskontor) til 47 landsbyer og
fire byer i Vesthimmerlands Kommune. Formidling af arkæologi og nyere tids kulturhistorie.

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)
Borgere i Vesthimmerlands Kommune. Ikke-brugere af museet. Voksne.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)
Oplysning om lokal kulturarv og det professionelle arbejde med kulturarven. Formidling og synliggørelse af
VMÅs opgaver, faglige arbejde og geografiske ansvarsområde samt opbygning af lokale netværk.
Indsamling af fotografier, dokumenter og genstande samt data om borgernes holdning til kulturarven.
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Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)
Rundtur med det rullende kulturarvskontor, samtaler med borgere, foredrag, rundvisninger, byvandringer,
udstillinger, debatmøder, projekthjemmeside med blog, trykskærm og billedprojektioner i udstillingen.
Artikler i museets årbog 2009.

Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)
Markant synliggørelse af VMÅ i sit geografiske ansvarsområde. Øget fokus på arbejdet med nyeres tids
kulturarv i kommunen. Indsamling af faglig viden og forbedring af museets planlægningsgrundlag. Stor
opbakning fra borgere, foreninger, politikere og medarbejdere i forvaltningen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kontaktperson

Broder Berg

Institutionens navn

Vesthimmerlands Museum

Kontaktpersons e-mail

bb@vmus.dk

Institutionens netadresse

www.vesthimmerlandsmuseum.dk

Link til projektrapport
Samarbejdspartnere

Kulturarvsstyrelsen
Region Nordjylland
Vesthimmerlands Kommune
Alle lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland
Borgerforeninger i Vesthimmerland
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