upplev ett museum

Öppettider
23 januari 11-16
24 januari 11-16

23 - 24 januari 2015
Museimässan genomförs för fjärde året i Norrköping.
Vi finns som vanligt i Strykjärnet - Sveriges snyggaste fabrik!
Träffa andra museer, lär mer om turism och turistnäring, låna bra idéer,
mingla & lyssna på föredrag.

10 % rabatt i
MuseubutikEN

Fredag
• Mässa med utställare • fotoföredrag om Oljeön och Alunda gjuteri •
Föredrag om turism • Pris till Årets Arbetsmyra 2015 •
Lördag
• Mässa med utställare • Träffa de som planerar sin semester. Passa på att besöka Resemässan i närliggande
lokal. Där finns möjligheter att knyta kontakter med resebyråer och bussbolag • fotoföredrag om Oljeön och
Alunda gjuteri • Gitarrshow med Bottleneck John •
Utställare
Balkong Förlag AB, F 11 museet/NK-villan, Femörefortet, Frövifors Pappersbruksmuseum, Glommers
Hattmuseum, Jädersbruks vänner, Museispårvägen Malmköping - MUMA, Norrköpings Skolmuseum, Smålands Militärhistoriska Centrum, Svenska skoindustrimuseet, Sveriges militärhistoriska arv, SMHA, Tykarpsgrottan & Hässleholms museum, Töllstorps Industrimuseum, Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar, Norrköpings stadsmuseum och Östra Södermanlands Järnväg - ÖSLJ

Mer information:
Kontakta Lovisa A. Grentzelius på ArbetSams kansli.
Tel. 011-23 17 30 eller lovisa.a.grentzelius@arbetsam.com
Mer information på www.arbetsam.com

PROGRAM
Fredag 23 januari
Kl 11.00
Plan 2

Invigning av Museimässan 2015,
Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2015

Kl 11.00

Museimässan öppnar

Kl 13.00

Hur tänker bussarna?
Bussarrangörer vill kunna erbjuda bra resor och arbets-		
livsmuseer vill ha besökare. Genom att etablera bra samar
beten med bussbolag har man snart ökat antalet besökare.
Men hur arbetar och tänker bussarrangörer?
Vad bör man tänka på som museum?
Här bjuds på en föreläsning av bussbolag med stor erfarenhet
av att arrangera resor.
Föreläsare: reseledare, AB Resebyrå Vikingbuss

Plan 1

Alvarummet

Kl 14.00
Alvarummet

Kl 15.00
Alvarummet

Hur tänker turistbyråerna?
För att få besökare till sitt museum är det bra att synas på
ortens turistbyrå. Men hur gör man?
Och vad bör man tänka på som museum?
Kom och lär dig mer om hur turistbyråer arbetar och vad ni
bör tänka på i er kontakt med turistbyrån.
Föreläsare: Christina Leinonen, turistchef Upplev Norrköping
Oljeön och Alunda gjuteri
Gamla och gammaldags industrimiljöer lockar både Kersti
Kollberg och Björn Ullhagen. I sina böcker om Oljeön och
Alunda gjuteri har Kersti beskrivit i text och Björn 		
fotograferat de två unika industrierna.

Lördag 24 januari
Kl 13.00
Alvarummet

Oljeön och Alunda gjuteri
Gamla och gammaldags industrimiljöer lockar både Kersti
Kollberg och Björn Ullhagen. I sina böcker om Oljeön och
Alunda gjuteri har Kersti beskrivit i text och Björn 		
fotograferat de två unika industrierna.

Kl 11.00- Levin – svensk musik & industrihistoria
16.00
Utställning, föreläsning och musikframträdanden.
LO-katten
Bluesartisten Johan ”Bottleneck John” Eliasson visar upp
delar av sin Levinsamling och berättar sin historia om
varför han ”fastnade” för dessa instrument. Han har ett 		
mycket stort intresse som han kommer att dela med sig av
både i ord och musik. Utställning av mandoliner, gitarrer
och banjos samt berättelser om en av Sveriges stora
instrumentmakare Herman Carlson Levin.

.

