Invitation til Mini-seminar om levendegørelse og værtsskab
Med støtte fra Kulturmetropolen inviterer Egedal Arkiver og Museum og Ballerup Museum
frivillige medarbejdere til to foredrag/seminarformiddage med Tina Robinson, der har
firmaet Action Art og skuespiller Jane Rohde Olesen. Action Art laver levendegørelse af
historie og teambuilding. Egedal Arkiver og Museum har flere gange brugt Action Art til
levendegørelse af Svenskerslaget i Smørum, og Ballerup Museum har benyttet Action Arts
hesteshow til Kongens jagt ved høstmarkedet i Pederstrup i 2019.
Tilmelding
Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig, da der er begrænsede pladser. Tilmelding
efter først til mølle princippet. Man kan tilmelde sig foredragene separat, men man må også
deltage i begge foredrag. Billet bookes via billetsystem (brug link, der står under hvert
tema). Tilmelding senest fredag den 4. december kl. 10.00. Hvis du bliver forhindret i at
komme, så send en mail med dit afbud ballerupmuseum@balk.dk, så kan en anden få glæde
af din plads.

Værtsskab
Fredag den 11. december kl. 10.00 - 12.30
Hvad er det gode værtskab? Hvordan er vi gode værter? Hvilken service tilbyder vi
museumsgæsterne? Hvordan møder vi gæsterne, når de træder ind på museet eller
arkivet? Hvordan taler vi med hinanden? Hvordan skaber vi en god stemning for
museumsgæster i alle aldre. Dette og meget mere beskæftiger vi os med denne formiddag.
Sted: Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum.
Book billet: https://ballerupmuseum.billet.dk/order/gateway/13263733

Levendegørelse
Mandag den 14. december kl. 10.00 - 12.30
Bliv inspireret til at bruge levendegørelse i dit arbejde som museums-/kulturfrivillig. Oplev
hvordan Action Art laver levendegørelse af historiske perioder og begivenheder. Hvad er
tankerne bag levendegørelsen? Hvad kan vi som museer, arkiver og historiske foreninger
bruge levendegørelse til? Hvordan laver vi levende og vedkommende formidling?
Sted: Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum.
Book billet: https://ballerupmuseum.billet.dk/order/gateway/13263734
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Det praktiske
Begge formiddage foregår som en blanding af foredrag og skuespil/opvisning, hvor de to
temaer underholdende og levende bliver illustreret og i talesat. Formiddagene foregår efter
myndighedernes retningslinjer i forhold til covid-19. Vi har booket store lokaler, hvor der
kan holdes god afstand mellem deltagerne – der er langt mere plads end retningslinjerne
foreskriver. Man sidder ned hele tiden, og vi har valgt at lave ekstra god plads mellem
stolene. Der skal bæres mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i lokalet.
Mundbind/visir må tages af, når man sidder ned. Vi byder på en kop kaffe/te og et stykke
morgenbrød.
Vi glæder os til at se jer.
Bedste hilsner
Rolf Kjær-Hansen og Mette Jensen
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