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Vi träffas på utvecklingsforum 
 

När: 1 april kl.10-16.30
Var: Arbetets museum, Norrköping

Premiär för ett helt nytt forum där
arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar
äntligen kan träffas.

Mingla med kollegor, intendenter och
utställningsproffs. Lär dig om besöksnäring,
ekonomi och få nya intryck för att stärka
verksamheten.

Läs mer

Ånghistoriskt Nätverk nytt webbinarium 
 

När: 10 mars kl 14-17
Var: Digitalt

I juni 2021 presenterade Ångvolontärerna ett
utbildningsförslag för er som håller på med
äldre typer av ånganläggningar.

Utbildningens upplägg har nu tagit form;
välkommen till detta seminarium för att ta del
av nuläget. Ånghistoriskt Nätverks
utbildningsgrupp är föredragande.

Läs mer 
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Foto: Oxelösundrummet. Bilden visar invigningsgästerna
framför masugnen vid invigningen av den första
kokshyttan år 1917 i Oxelösund. Montage: ArbetSam

Foto: Arbetets museum

Museidagar med årsmöte 2022
 

Restriktioner lättar
- nu kan vi träffas som planerat!

Datum: 22-24 april
Tema: Hållbara samlingar
Ort: Nyköping och Oxelösund
Värdmuseum: Sörmlands museum
Invigning av riksantikvarie Joakim Malmström
Målgrupp: ArbetSams medlemmar

Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 22 mars

Läs mer

Svaret på hur ni vill ha kursverksamheten
 

I december skickade Arbetets museum och
ArbetSam ut en enkät till er ute på
arbetslivsmuseerna och ställde frågor om vilka
kurser och vilken övrig hjälp ni behöver.
Vi är väldigt glada att så många svarade och
tackar för ert engagemang!

Enkäten är till stor hjälp för oss i vår fortsatta
kursverksamhet, samtidigt som vi också fått
bekräftelse på att vi är på rätt spår.

Läs mer

Några platser kvar till vårens första kurs
 

Först ut är Museiskola: Värdskap och
pedagogik den 10 mars.

Sedan följer Museiskola: Utställningsteknik,
Marknadsföring samt Samlingar och
föremålsvård. Häng med digitalt på alla fyra!

I februari erbjuder vi även olika kurser i att söka
och tjäna pengar.

Läs mer
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Bild: Kurs i remdrift på Göteborgs remfabrik.
Foto: Magdalena Åkerström

Bild: Pelle Filipsson Foto: privat

Bild: Besök på Marmorbruksmuseet på Kolmården vid
Museidagar 2018. Foto: Lovisa Almborg

Gå med i vår Facebookgrupp & kontakta Pelle
 

Arbetets museum har skapat gruppen ”För
arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar”
som kanal för diskussioner och tips; teknik,
finansiering, utställningskunskap och mycket
annat.

Kontakta Pelle Filipsson för mer information
och för frågor om finansieringsstöd.

Länk till Facebookgruppen

Länk till Pelle och finansieringsstöd
 

Restriktioner lättar
 

Nu äntligen ser det ut som att vi kan återgå till
ett normaltillstånd. De flesta restriktioner som
följt av pandemin lättar 9 februari.
Mer information finns på ArbetSams hemsida.

Regeringen har aviserat om ytterligare ett stöd
till kulturen under våren 2022. Vi återkommer
med information när vi vet mer.

Läs mer

Kurser
 

På gång
 

Beställ
emaljskylt
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011-23 17 30 | info@arbetsam.com

011-23 17 26 | arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se

Avregistrera mig från detta utskick
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