
14/11/2018 folketidende.dk - Lolland og Falster samlet et sted - Forside - Guldborgsund - Museumsforbund på tværs af grænser

https://folketidende.dk/Guldborgsund/Museumsforbund-paa-tvaers-af-graenser/artikel/485701 1/3

AnnonceNYKØBING
Når

repræsentanter for en række danske og tyske museer
og kulturinstitutioner mødes i Nykøbing fredag 28.
september for at afslutte det EU-støttede Interreg-
projekt Nordmus, er det slet ikke afslutningen på
samarbejdet. I stedet er det begyndelsen på et helt nyt
samarbejde på museumsområdet mellem Danmark og
Tyskland.

Flere af parterne har nemlig besluttet sig for at indgå i
et forpligtende samarbejde. De stifter derfor et
forbund, som skal skabe et nært og formaliseret
museumssamarbejde mellem danske og tyske
museer.

Det dansk-tyske museumsforbund, der overtager
navnet Nordmus, drives i første omgang af Museum
Lolland-Falster og Museum Vestsjælland fra Danmark,
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mens det fra Tyskland er Oldenburger Wallmuseum i
Slesvig-Holsten.

- Vi sætter kultursamarbejdet mellem Danmark og
Tyskland op i et højere gear og forpligter os på
hinanden for at fremme museernes og kulturlivets
mange facetter i et tæt samarbejde på tværs af
Østersøen. Det øger kvaliteten og giver arbejdet med
kulturarven et løft i hele den vestlige Østersø, siger
direktør for Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, som
arrangerer stiftelseskonferencen på fredag i
Kulturforsyningen i Nykøbing.

Udover at byde det nye forbund velkommen er
stiftelseskonferencen også på andre måder en festdag.
Musikeren og journalisten Torben Steno indleder
stiftelseskonferencen med en peptalk om sit elskede
Tyskland og om dansk-tysk kultur. Kulturminister
Mette Bock (LA) deltager via Skype, hvor hun sender
en videohilsen.

Stiftelseskonferencen byder desuden på oplæg og
indslag om Interreg-projektet Nordmus, der har skabt
museernes afsæt for at finde sammen i det nye
museumsforbund. 
Det drejer sig om analyser af det dansk-tyske kultur-
og museumslandskab, møder i kunstens verden,
erfaringerne fra udstillingskoncepter på tværs af den
dansk-tyske grænse og de åbne onlinekurser, der er
udviklet under Nordmus-projektet.

Konferencen åbnes klokken 10, og klokken 11 går
Torben Steno på scenen. Han bliver efterfulgt af
skuespiller og coach Dalia Safir, der holder et oplæg
om kommunikation på tværs af grænser.
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