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MusBelt – en kort beskrivelse

Program
Torsdag

INTERREG-projektet MusBelt forbereder etableringen af et dansk-tysk
museumsforbund. MusBelt fungerer som et brobygningsprojekt, som lægger fundament for videre grænseoverskridende samarbejder.
Med MusBelt etableres et nyt, vidt forgrenet netværk, som forbinder
aktører. Efter 2015 tilstræbes en udvidelse af netværket (inden for rammerne af den nye INTERREG 5A-Region, som også omfatter vestlige landsdele).
MusBelt forbinder museer og andre forskningsinstitutioner på tværs af
grænsen. Etableringen af det langtidsholdbare åbne netværk giver regionen substans, forøger dens attraktivitet og formidler dermed aktivt selve
regionen.
Netværkets medlemmer repræsenterer ikke kun regionens kulturarv og de
seværdigheder, der gør regionen attraktiv. Projektpartnerne havde mere
end en kvart million besøgende sidste år. Medlemmerne formidler og
udforsker også disse værdier i regional, national og international sammenhæng – netværkets medlemmer bidrager dermed aktivt til dannelsen af
den regionale identitet. Museerne er således på én gang attraktioner og
aktører i regionen.
MusBelt netværket understøtter etablering af en effektiv infrastruktur for
grænseoverskridende forsknings- og formidlingssamarbejder på kulturarvsområdet.
Projektets mål er at etablere et solidt grundlag for et grænseoverskridende
museumsforbund, som skal danne en stabil institutionalisering af det nye
netværk.

11:00 – 11:15 Velkomst; Prof. Hans Wißkirchen, Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
Introduktion; Dirk Keil, Projekt MusBelt
11:15 – 11:35 Samarbejde mellem museer og universiteter;
Prof. Cornelius Borck, Universität Lübeck / ZKFL
11:35 – 12:55 Et netværk for museer i Europa; Julia Pagel, Projekt NEMO
11:55 – 12: 15 Museumssamarbejde mellem Danmark og Sverige;
Jens Breinegaard, MUSUND
12:15 – 12:35 INTERREG 5A – Projektmuligheder;
evt. Anna Kindberg, INTERREG- Sekretariat
12:30 – 13:30 Frokostpause
13:30 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 17:15
17:15 – 17:45

Workshop I – MusBelt / Museumsnetværk
Kaffepause
Workshop II – Pilotprojekt / INTERREG 5A- projekt
Opsamling

Fredag
10:00 – 12:30 Deltagere: Besøger museerne på egn hånd
MusBelt-Styregruppe: Styregruppemøde
12:30 – 13:15 Frokostpause
13:30 – 16:00 Besøg i det ny ”Museumsquartier St. Annen”;
Rundvisning i museet og besøg i kunsthallen
___________________________________________________________________
Bemærk: Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding senest d. 13. august 2014
per mail til dk@museumlollandfalster.dk. Deltagelsen er gratis, dog skal man selv
betale udgifter for frokost og evt. overnatning.
Hotelreservering: 20 værelser er reserveret i Hotel ”Holiday Inn” (99/119 €).
Booking senest d. 31. juli, kodeord: ”MusBelt Workshop”

