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SR söker museimysterier
 

Sitter ditt museum på en riktigt spännande
berättelse? Ett mysterium, kontroversiell
händelse, fängslande föremål eller
legendomsusad person? Kanske något som
sätter ljuset på en olöst gåta eller aktuell
kulturhistorisk fråga?

Då vill Mattias Berg på Sveriges radio P1
komma i kontakt med just dig. Han söker
nämligen uppslag till en ny programidé på P1
med arbetsnamnet ”Museimysterier”.

Kontakt: mattias.berg@sr.se, skriv
”Museimysterier” i ämnesraden.

Träffa 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
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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.

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.

Läs mer

Glad sommar och hemester
 

Vi önskar er alla en riktigt skön
sommar och att

arbetslivsmuseerna blir rikligt
besökta!
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Kurser
 

På gång
 

Beställ
emaljskylt
 

011-23 17 30 | info@arbetsam.com

011-23 17 26 | arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se

Avregistrera mig från detta utskick

Powered by EditNews

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812604&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812614&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812615&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812616&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812617&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812618&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812619&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812620&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812621&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0
mailto:info@arbetsam.com
mailto:arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se
https://pub.editnews.com/Unsubscribe/0/516709/29B8D9ECDDCD
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=516709&userid=0&linkid=41812622&readid=D4F023CAD723&test=&umailid=0

