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NORDMUS – en kort beskrivelse
NORDMUS etablerer et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund
som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af
Østersøområdet. Dermed skabes stabile, institutionelle strukturer inden for
kulturarvsområdet.
Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter. Museer og aktører inden for
kulturturisme og forskning får mulighed for at opbygge stabile partnerskaber. Gennem samarbejde og forening af ressourcer, kompetencer og viden
genereres en merværdi til gavn for hele regionen.
Samtidig skal områdets kulturhistoriske rigdomme og potentiale synliggørelse og udnyttes til at vække interessen for den grænseoverskridende region. Og ikke mindst styrke en fælles bevidsthed om dette kulturelle potentiale. Dette skal bidrage til at gøre regionen mere attraktiv og vækststimulere turisme og arbejdsmarked.
Ved kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører bliver det muligt at overveje og diskutere fælles, grænseoverskridende udfordringer, muligheder og behov. Disse overvejelser danner grundlag for udarbejdelse af fælles strategier, koncepter og handleplaner for området.
NORDMUS forankrer 53 museer og udstillingssteder i en grænseoverskridende struktur. Projektpartnerne dækker repræsentativt den museale, kulturhistoriske og strukturelle mangfoldighed, der findes i hele regionen. Museerne har en lang række foreninger og frivillige tilknyttet og er dermed forankret i den lokale befolkning.

Program
onsdag, 27. april 2016
11.00 – 11.15 Ankomst og registrering
11:15 – 11:30 Velkomst:
Dr. Uwe Haupenthal, direktør Museumsverbund Nordfriesland
Ulla Schaltz, direktør Museum Lolland-Falster (Leadpartner)
11.30 – 12.00 Keynote: DEN LILLE FORSKEL – Bemærkninger til det dansk-tyske
forhold som ikke skal tages helt alvorligt.
Annie Lander Laszig, 1. foremand af
Deutsch-Dänische Gesellschaft (er spurgt)
12.00 – 12.45 Frokost
12:45 – 13:00 Introduktion til Interreg5a-projekt NORDMUS
Dirk Keil, projektleder
13.00 – 13.45 Præsentation af de ti projektpartnere
13.45 – 14.45 Parallelle workshops
1) Museernes ønsker til og formål med det dansk-tyske samarbejde
2) Potentialer og chancer i det dansk-tyske museumssamarbejde
3) Hvilke udfordringer kan nemmere imødekommes grænseoverskridende end nationalt?
15.15 – 15.30 Kaffe og afslutning
16.00 – 17.00

Omvisning i Nordsømuseet

___________________________________________________________________

Desværre er der kun begrænset plads. Tilmeldinger venligst inden d. 18. april 2016
per e-mail til dk@museumlollandfalster.dk (venligst med angivelse af den ønskede
workshop og om deltagelse i omvisningen på museet).
Deltagelse i arrangementet er gratis.

