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MØDER. Tysk og dansk kunst i grænseregionen 

Nissenhaus Husum inviterer til arrangement d. 14.06.2017 på Museum Nordfriesland 

 

NORDMUS er det første projekt som søger at etablere et grænseoverskridende 
museumsforbund mellem Tyskland og Danmark i den sydvestlige Østersø-region. Det er 
NORDMUS mål at skabe et tæt netværk af museer i begge lande på baggrund af den fælles 
nordeuropæiske kulturarv. Regionen indeholder store vækstpotentialer og der er et udbredt 
ønske om at samles om de nye udfordringer på nye måder, hvilket giver behov for mere 
modstandsdygtige, institutionelle strukturer. Der skal iværksættes fælles udstillinger. PR-
arbejdet vil henvende sig turister såvel som til de lokale kulturinteresserede og de passionerede 
museumsgæster. For at teste dette initiativ under etableringen af NORDMUS, har Behnhaus 
Museum i Lübeck og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland realiseret det første store 
udstillingsprojekt i fællesskab. Et meget interessant projekt, som rejser mange spørgsmål, som 
diskuteres åbent ved denne lejlighed. Organisatorerne er sikre på at gennem et samarbejde 
som ovenfor nævnt kan skabe en kulturel merværdi, som det enkelte deltagende museum 
næppe ville kunne gøre alene. 

Deltagelse er gratis.  

Tilmelding: info@museumsverbund-nordfriesland.de 

 

Program: 

Kl. 16.00: Velkomst  

Kl. 16.15: Præsentation af Behnhaus-Drägerhaus Museum og Fuglsang Kunstmuseum ved 
museumsleder Dr. Alexander Bastek og museumsdirektør Anne Højer Petersen 

Kl. 16.45: ”Møder—tysk og dansk maleri 1860-1960” - et fælles udstillingsprojekt. 
Præsentation, spørgsmål, problemer, løsninger ved museumsleder Dr. 
Alexander Bastek og museumsdirektør Anne Højer Petersen 

Kl. 17.15: Paneldebat ”grænseoverskridende samarbejde mellem tyske og danske 
museer”, Ove Mogensen, direktør for Kunstmuseum Tønder, Dr. Alexander 
Bastek museumsdirektør Behnhaus Lübeck, Anne Hoyer Petersen, direktør for 
Kunstmuseum Fuglsang og Dr. Uwe Haupenthal, museumsdirektør for 
Nordfrisland Museum. Nissenhaus Husum (debatleder). 

Kl. 18.15: Middag og snak 

Kl. 19.00: Koncert 


