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ThN i Almedalen
Transporthistoriskt Nätverk är åter på plats i
Almedalen. På tisdagen genomför nätverket ett
seminarium om stärkt lagskydd för det rörliga
kulturarvet.
ThNs monter 2022 ligger på Skeppsbron och
innehåller en veteranbuss, utlånad av medlem
från Motorhistoriska riksförbundet.
Läs mer

Nominera Årets Arbetslivsmuseum 2023
Nu har du chansen att välja din favorit bland
landets alla 1 500 arbetslivsmuseer till
nästa års pris.
Beskriv hela verksamheten och vad som gör
att du tycker att de bör uppmärksammas med
att tilldelas utmärkelsen Årets
Arbetslivsmuseum.
Nominera senast 31 augusti 2022.
Foto: Årets Arbetslivsmuseum Karmansbo Bruksmiljö
Foto: Anders Storm

Läs mer

Nominera Årets Arbetsmyra 2023
Arbetets museums vänförening vill genom att
utse Årets Arbetsmyra tacka och uppmuntra
alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare.
Utan deras arbete hade vi inte lika många
historier att berätta och inte lika många
smultronställen att besöka.
Nominera en eldsjäl på ett arbetslivsmuseum
senast 15 september 2022.
Foto: Årets Arbetsmyra 2022 Sven Gustavsson Foto: Ida
Rådegård

Läs mer

Höstens alla kurser
Vi har maxat höstens kurskalender med fler
kurser än vanligt. Vår specialitet är kurser om
museikunskap och ekonomifrågor, samt
praktiska teknikkurser.
Vi erbjuder även nätverksforum och
inspirerande träffar på tema besöksnäring och
kris- och riskhantering. Varmt välkomna till en
innehållsrik kurshöst!
Läs mer
Bild: Kurs på Blåherremölla Foto: Yvonne Andersson

Fördelning bidrag ideellt kulturarvsarbete
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fördelat 17
milj kr i projektbidrag till ideellt
kulturarvsarbete. Av dem är 8 milj kr
öronmärkta till arbetslivsmuseer.
47 medlemsmuseer i ArbetSam har beviljats
bidrag till en summa av 6 467 000 kr.
På bilden Norrbyskärs museum som beviljats
337 000 kr till utveckling av basutställning.
Bild: Norrbyskärs museum Foto: Norrbyskär museum

Läs mer

Skrivelse Jordbruksverket
ArbetSam och Arbetets museum har skickat
varsin skrivelse till Jordbruksverket där vi lyfter
att det är angeläget med kortare
handläggningstider.
Arbetslivsmuseer vittnar om att
handläggningstider är så långa som två år,
vilket kan vara förödande för en ideell förening.
Läs mer
Bild: Galtströmståget. Foto: Håkan Zaar

Kulturarvsdagen 2022
Nu är anmälan öppen till kulturarvsdagen
2022. Alla som kan erbjuda allmänheten
aktiviteter med fokus på kulturarv och
kulturmiljöer är välkomna att delta.
Tema: Hållbart kulturarv
Datum: 9-11 september
Läs mer

Bild: Bungemuseet Foto: Ny Björn Gustafsson CCBY

Nyskriven musik spelas på Reijmyre Glasbruk
Spännande möte mellan hytta och musik.
Nyskriven musikalisk berättelse tillägnad
Reijmyre Glasbruk där Östgötamusikens
blåsmusiker och Reijmyres glasblåsare möts i
en aldrig tidigare spelad konsert mitt i hyttan.
Musiken uruppförs av Östgöta
Blåsarsymfoniker och Östgötamusikens tre
ensembler, Crusellkvintetten, Östgöta
Brasskvintett och Östgötabandet.
Foto: Östgötamusiken

Läs mer

Beställ Museiguide
Har du tillräckligt många exemplar av
Museiguide 2022? Har du laddat ner app?
Ladda ditt arbetslivsmuseum med årets
museiguide. Beställ kostnadsfritt via
www.tbshopen.se.
Ladda ned där appar finns.
Läs mer

Gå med i 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

Bild: Pelle Filipsson Foto: privat
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