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Kort om NORDMUS

NORDMUS skal skabe et grænseoverskridende dansk-tysk et museumsnetværk mellem museer i Nordtyskland, Syddanmark og Region Sjælland.

Lead Partner: Museum Lolland-Falster

Partnere: Kulturstiftung Hansestadt Lübeck – Die Lübecker Museen, Wallmuseum Oldenburg Holstein, Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland, Richard-Haizmann-Museum, Fachhochschule Lübeck
– Institut für Lerndienstleistung, Fuglsang Kunstmuseum, Museum Vestsjælland, Museum Sønderjylland, Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Støttemidler: 6,5 millioner kroner svarende til 75 procent af budgettet.

Varighed: Projektet varer tre år.
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Tyskerne drager på togt til middelalderfestival i Ringsted

Interreg Deutschland-Danmark støtter syv nye projekter med cirka 82,5 millioner kroner. Projekterne spænder bredt fra nye teknologier på plejehjem til et

museumsnetværk, hvor museerne arbejder sammen og skaber større og bedre kulturelle tilbud til borgerne på begge sider af grænsen.

 

I middelalderen var det nuværende Tyskland en del af det Hellige Romerske Rige, men meget er sket siden, og til sommer drager de nu tyske middelalderfolk til Danmark, når de
gæster Ringsted Middelalderfestival.

Det sker som et led i det nye Interreg-projekt NORDMUS, som laver et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk. NORDMUS er ét af syv nye projekter under Interreg
Deutschland-Danmark.

”Vi skal samarbejde på tværs af grænsen og skabe et tværnationalt dansk-tysk museumsforbund. Projektet skal skabe stabile institutionelle rammer for det grænseoverskridende
museumssamarbejde. Ligesom vi skal lære af hinanden og på den måde levere nogle endnu bedre udstillinger og tilbud,” siger Dirk Keil, projektleder hos Museum Lolland-Falster, der er
Lead Partner på projektet.

”Vi laver blandt andet tre testprojekter, som ser på mulighederne for at samarbejde om fælles udstillinger, frivilligt arbejde og online kurser om dansk-tysk kulturarv,” siger han.

I samarbejdet om frivilligt arbejde, som Museum Vestsjælland har ansvaret for, besøger de tyske og danske frivillige hinanden på blandt andet middelalderfestivalen i Ringsted, selvom
festivalen ikke er en del af Interreg-projektet.

NORDMUS støttes af Interreg Deutschland-Danmark med cirka 6,5 millioner kroner og varer de næste tre år.

 

Læres ikke på skolebænken

Frivillige er en stor hjælp på museerne i både Danmark og Tyskland. Specielle syteknikker og håndværkstraditioner er ikke nødvendigvis pensum, når du uddanner dig inden for kultur-
og museumsarbejde.

”De frivillige kommer ofte med andre kompetencer, end dem vi har på museerne. Det kan f.eks. være viden om håndværk opnået gennem et langt arbejdsliv,” siger Eskil Vagn Olsen,
museumsdirektør hos Museum Vestsjælland, der er en af partnerne i NORDMUS.

Ifølge Eskil Vagn Olsen, der har arbejdet en del med frivillige hos Museum Vestsjælland, skal det være klart fra starten, hvad parterne skal have ud af det. De frivillige skal ikke tage job
fra museumsansatte.

http://www.zealanddenmark.eu/blog/author/mikro1/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/cases-de-gode-projekter/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/erhverv-og-vaekst-nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/femern-baelt-og-ostersoen/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/for-journalister-og-medier/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/ittele/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/klima-energi-og-natur-nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/sundhed-og-pleje-nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/uddannelse-nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/graensenaert-samarbejde/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/graenseoverskridende-samarbejde/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/interreg/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/interreg-deutschland-danmark/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/museum/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/netvaerk/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/nordmus/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/samarbejde/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/tag/tyskland/
http://www.zealanddenmark.eu/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/kategori/nyheder/cases-de-gode-projekter/


29.02.16, 11:30Tyskerne drager på togt til middelalderfestival i Ringsted | ZealandDenmark

Seite 2 von 2http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/tyskerne-drager-paa-togt-til-middelalderfestival-i-ringsted/

De seks øvrige, nye Interreg Deutschland-Danmark-projekter:
JUMP, som arbejder med kompetenceudvikling af udsatte unge.

REACT vil skabe Nordeuropas bedste ressort for moderne og aktive kystferier.

DEMANTEC forbedrer behandlingen på demensområdet med teknologiske produkter og uddannelse af personalet.

LSBL2 skal forbedre innovationsgraden i biogassektoren og forbedre netværket af aktører på området.

RollFlex etablerer et dansk-tysk innovationscenter, der skal bruges af regionens virksomheder til at lave organiske energiteknologier.

carpeDIEM skal udvikle et system til intelligent, decentral brug af energi.

Interreg Deutschland-Danmark

Hvad er det? Interreg fremmer samarbejde på tværs af landegrænser, og Deutschland-Danmark er ét af i alt 70 Interreg-programmer

Programmidler 2014-2020: 672 millioner kroner fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Fordelte programmidler d.d.: 188,5 millioner kroner fordelt på ni projekter

Programmet støtter: Aktører fra Slesvig-Holstein, Region Sjælland og Region Syddanmark

11 programpartnere: Region Sjælland, Region Syddanmark, kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein og Plön samt byerne
Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck

Relevante links

ZealandDenmarks side om Interreg Deutschland-Danmark

ZealandDenmarks side om Interreg-programmerne

Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside

Læs også

Video: Sådan kan du få rådgivning om grænsenære projekter

Lysende ide giver sikkerhed og mindre energiforbrug

Kulturudveksling bringer Sjælland tættere på Tyskland

”Vi skal ikke afprofessionalisere museerne, men sørge for at begge
parter får noget ud af samarbejdet. De frivillige hjælper med opgaver, vi
ellers ikke ville kunne løse,” siger Eskil Vagn Olsen, der glæder sig til at
dele og udvikle viden om arbejdet med frivillige sammen med de
danske og tyske partnere i NORDMUS.

 

7 nye projekter

NORDMUS er bare ét af syv nye projekter, der har modtaget støtte fra
Interreg Deutschland-Danmark.

Tilsammen har de syv modtaget 82,5 millioner kroner i støtte, og deres
prioriteter spænder bredt fra innovation og bæredygtig udvikling til arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse samt funktionelt samarbejde.

Bortset fra projektet carpeDIEM har alle projekter partnere i Region Sjælland i form af enten uddannelsesinstitutioner, private virksomheder eller kulturinstitutioner.

Interreg Deutschland-Danmark har i denne programperiode givet støtte til 16 projekter, som tilsammen har modtaget 188,5 millioner kroner ud af de i alt 672 millioner kroner, der
fordeles i perioden fra 2014-2020.
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