
TIDENS SA}ILING

M^ÆRK TIDEN
/{øR HISTORIEN

Danskeres dagligdag i det 20. århundrede
et kulturtilbud for blinde og svagsynede
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TIDENS SAMLING
- et hands-on museum for klæder, form og
bolig i det 20. århundrede

Den permanente udstilling
Tidstypiske stuer der repræsenterer tiden
fra 1900 til 1980'erne.
Stuerne giver et charmerende indblik i den
nære fortid.
Her kan man sætte sig i møblerne, åbne
skufferne, kikke i bøgerne, prØve tøjet og
lytte til musikken. Alle sanser kan tages i

brug.
På museet kan man følge tiderne og udvik-
lingen og sammensætte sin egen historie.
Et sted, hvor generationer kan mødes og

dele deres minder.



Særudstilling
Vekslende særudstill inger sætter
fokus på emner og design i det
20. århundrede.
I særudstillingen er ingen lede-
linjer. Her er det ikke tilladt at
berøre de udstillede genstande.

Caté
Museets hyggelige cafe-
område byder på
kaffe, the, soda-
vand og kikskage.
Større grupper be-
des bestille iforvejen

Børnehiørne
Et sted hvor børn kan tegne
og lege.

Udklædning
Klæd jer ud i ådiernes mode.
Her er sjov for både børn og
voksne.

Biblioteket
I biblioteket findes bøger,
tidsskrifter og ugeblade fra
det 20. århundrede.

Museumsbutikken
Unikt håndplukket
sortiment, fyldt
med nostalgi.



I vores permanente udstilling er det
muligt at:

o MÆRKE TIDEN - det er tilladt at sidde
i møblerne, kigge i skufferne og rØre

ved alle tingene

o HØRE HISTORIEN - en audioguide
giver en beskrivelse af de enkelte stuer
og årtiet

o ERINDRE TIDEN - ved at gå på
opdagelse i stuerne

o FORTÆLLE HISTORIEN - på tværs af
generationer



Ledelinjer
Leder den blinde/svagsynede gæst rundt i

den permanente udstilling.
Midt for hver af udstillingens 8 stuer findes
et opmærksomhedsfelt.
Her er det muligt at aktivere en audioguide

Audioguiden
Hver stue har mulighed for 3 fortællinger

o En generel fortælling om det årti, stuen
repræsenterer

. En dagbogsfortælling fra årtiet

o En beskrivelse af stuens indretning og
stilart

lry



PRAKTISKE OPLYSN I NGER:

Entré:
Voksne: kr. 50
Børn og unge 6-17 àr: kr.3O
Børn under 6 är: gratis
Grupper min. 12 pers. Pr. pers.: kr.4O
Støtteforeningens medlemmer fri entré.
Årsmedlemskab: kr. 100

Omvisning
Få et indblik i det 20. århundredes historie:
kr. 450 - ekskl. entré
Varighed ca. 1 time, max 25 pers.
Tillæg ved weekend- og aftenarrangementer

Åbningstider:
Mandag - lørdag: Kl. 10 - 16
Første søndag i måneden: Kl. 11 - 15
Elevator forefindes.
Førerhunde er velkomne.

Adresse:
Tidens Samling'
Kulturmaskinen
Farvergården 7, 3. Sal
5000 Odense C
Ttf. 65 91 19 42
ts@tidenssamling.dk
www.tidenssamling.dk


