2015

MUSEIDAGAR
Fredag 10 april

09.30 Registrering och fika
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
10.00 Carl-Magnus Gagge, länsmuseichef Västmanlands läns museum
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Gunilla Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet
inviger Museidagarna 2015
Per Olsson, statssekreterare Kulturdepartementet
10.40 Att skapa ett tillgängligt museum för alla
Om vårt arbete att från ha varit ett ganska otillgängligt museum
i Västerås slott till att bli ett tillgängligt museum för alla i den
gamla Mimerverkstaden på Karlsgatan.
Föreläsare: Carl-Magnus Gagge, länsmuseichef Västmanlands
läns museum.
11.00 Allas historia ska synas
Om att vidga funktionshinderperspektivet till att också gälla
innehållet i verksamhetens olika delar, såväl insamling och
kunskapsuppbyggnad som utställningar och pedagogisk verksamhet.
Föreläsare: Diana Chafik, Upplandsmuseet.
11.30 Lunch Västmanlands läns museum
12.30 Avresa till Västerås flygmuseum & DC-3an Daisy
Visning
13.30 Avresa till Kanalmuseet Skantzen, Hallstahammar
Fika och visningar
16.00 Åter Västerås
18.00 Årsmöte – på Västmanlands läns museum
19.30 Middag – på Västmanlands läns museum

Lördag 11 april

08.30 Avresa från Best Western Esplanad, Domkyrkoesplanaden 2 i
Västerås till Jädersbruk. Visningar och fika.
11.35 Lunch på Jädersbruks herrgård
12.45 Avresa till Köping.
Museispring på Museistråket i Köping
fika – karta delas ut på plats.
14.45 Avresa till Best Western Esplanad och tågstationen i Västerås.
15.15 Avslutning
Frågor/funderingar
info@arbetsam.com, 011 - 23 17 30
Museidagarna stöttas av:

Västmanlands läns museum, Köpings
museum

Praktisk information
Skrivelser och nomineringar
Vad vill du att ArbetSam skall göra 2015? Vem tycker du ska sitta i styrelsen? Skicka förslag till ArbetSams
kansli, info@arbetsam.com senast 10 januari 2015.
Deltagaravgift
Tillsammans med våra sponsorer erbjuder vi ett arrangemang med föreläsningar, upplevelser, mat och bussutflykter till arbetslivsmuseer där vi får guidade visningar. Hela arrangemanget inklusive fika, lunch och middag
kostar: 800 kronor. Endast fredag inklusive fika, lunch och middag: 550 kronor.
Endast lördag inklusive fika och lunch: 350 kronor.
Boende
Vi har fått ett förmånligt pris på Best Western Esplanad, Domkyrkoesplanaden 2 i Västerås.
Man bokar och betalar boendet själv. Boka via e-post: esplanade@acc.se eller telefon: 021-10 12 00.
Uppge bokningskod: ArbetSam.
Vårt prisavtal med hotellet gäller från torsdagen 9 april till lördagen 11 april.
OBS! Man måste boka senast 26 februari för att få de förmånliga priserna.
Anmälan
Senast måndagen 9 mars behöver vi din anmälan. Välj något av nedanstående alternativ:
1. info@arbetsam.com
2. 011-23 17 30, 23 17 38
3. www.arbetsam.com
4. Bifogad blankett (medföljer pappersutskick)
Vid eventuell avbokning meddela oss senast 5 april. För sent avbokad anmälan kommer att faktureras.
Betalning
Vänligen invänta faktura från ArbetSam.

Väl mött på Museidagar 2015!
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För några år sedan var fabriken på Jädersbruk i dåligt skick. Häng med så får du se hur den ser ut idag! Foto: Torsten Nilsson

