Frivillig-seminar
DEN

(15.)-16.-17. NOVEMBER 2019
Er du frivillig ved et museum eller
en anden form for kulturinstitution
så er det NU du skal følge med!

En række dygtige formidlere deler ud af deres erfaringer med alt fra
værtsskab, jul, høslæt, dragter, detektor, langbuer, kunst, husflid, og
samlæring i museumsudstilling.
Om du har mange års erfaring eller ej som frivillig spiller ingen rolle,
der vil være noget alle kan tage med hjem og bruge!
Vi ses på AMU Hoverdal den (15.)-16.-17. november 2019
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AMU Hoverdal

PRAKTISKE INFORMATIONER
Det er gratis at deltage i FrivillighedsAkademiets kurser, du betaler kun for eventuel
forplejning og logi.
Weekenden 16. –17. november afholdes på AMU Hoverdal, Hoverdalvej 14, 6971 Spjald
Ønsker du overnatning, er det muligt i tilmeldingen at booke enkeltværelse: 300 kr./nat
Ønsker du forplejning: Fredag: 100 kr. / lørdag: 300 kr. / søndag: 300 kr.
Festmiddagen lørdag er gratis - dog ikke drikkevarer.
Overnatning og forplejning betales via www.gavermedhistorie.dk forud for kurset.
Samkørsel: Kontakt os på fri@levendehistorie.dk. På hjemmesiden vil vi notere bynavne
på deltagere, der tilbyder samkørsel.
TILMELDING senest fredag den 1. november kl. 12 på www.FrivillighedsAkademiet.dk
Ved tilmelding skal der angives, hvilke workshops du har valgt. Vær opmærksom på at denne
gang er der kurser, der løber over flere workshops. Husk også at skrive hvor du er tilknyttet
som frivillig.
Efter d. 1. november er tilmeldingen bindende.
Læs mere om FrivillighedsAkademiets kurser på FrivillighedsAkademiet.dk
Følg nyheder og se billeder fra kurserne på FrivillighedsAkademiets Facebook.
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PROGRAM LØRDAG D. 16. NOVEMBER
09:30
10:00
10:30

Ankomst
Velkomst v. akademileder Per Lunde Lauridsen
Workshop A
(OBS! Workshop A—A3 dækker både modul A og B)

A: Der arbejdes på at få en vindmølle-dag op at stå. Følg hjemmesiden.
A0: Lav din egen langbue. (Denne workshop begynder allerede
fredag d. 15. nov. om eftermiddag kl. 15:00 og løber hele weekenden.
Vælger du denne workshop, skal du IKKE vælge andre.)
Langbuen har været kendt i tusinder af år i Danmark. Buebygningsworkshoppen henvender sig til alle, som har lyst til at lære, hvordan
man laver sin egen langbue og som vil vide mere om teknikkerne,
teorierne og historierne bag buemageriet.
Underviser: Sarunas Lapenas arbejder til dagligt på Bork Vikingehavn

A1: Det gode værtskab
Det gode værtskab tager udgangspunkt i vores hverdag og handler
om service i forhold til konkrete dagligdags-udfordringer,
-dilemmaer og -muligheder. Vi sætter fokus på arbejdsglæden,
engagementet, samarbejdet, loyaliteten, trivslen, mulighederne,
salget og oplevelserne.
Meng & Compagny a/s er Danmarks førende konsulenthus inden for relations–
og oplevelsesøkonomi. De sætter en ære i at efterlade en værktøjskasse,
der ér bred nok til, at det også virker, når I er kommet hjem efter denne workshop.

A2: Høslet. Le-kursus for begyndere og let øvede.
En praktisk dag med le. Vi skal have lidt teori: Betydning af hvæsning, Leens opbygning og indstilling - og også om sikkerhed. Derefter vil Niels Johansson vi hvordan man gør og IKKE gør. En grundlæggende demonstration af arbejdsgangen. Vi skal have opvarming
- grundlæggende le-bevægelse uden le, inden leer udleveres, indstilles, hvæsses og arbejdet tilrettelægges. Og så går vi i gang!
Underviser er Niels Johansson fra Bakkebjerg Naturpleje. Hvis du ikke har din
egen le med, så har Niels fyldt sin traileren med léer.
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PROGRAM LØRDAG D. 16. NOVEMBER (...fortsat...)
A3: Detektor
Metaldetektoren har vundet frem både i hobbybrug og i formidling
på mange museer. Men hvad må vi og hvad må vi ikke? Hvordan
fungerer danefæ-vurdering? Hvad kan man med en detektor? Vi
kommer ind på helt praktisk detektorbrug før turen i marken, når vi
er i marken og når vi er kommet hjem igen. Vi skal bl.a. på detektorekskursion til Lyngsmose fæstningsområdet og afprøve detektorer.
Kurset er planlagt i samarbejde med Vestjysk Detektorforening
Undervisere: Amatørarkæolog Kristen Nedergaard Dreiøe, der har stået bag nogle af nyere tids mest opsigtsvækkende arkælologiske fund med detektor.
Arkæolog Alexander Østrup Jensen deltager med den nyeste information om samarbejde mellem museer
og frivillige amatørarkæologer. Han har lavet en større undersøgelse af de arkæologiske museers arbejdsformer og relationer til frivillige amatørarkæologer.

A4: Julen på museum - erfaringer med at formidle julen
Den danske jul er er et skatkammer af formidlingsmæssige fokusområder: Hvad betyder ordet jul? Hvor gammel er den nordiske jul? Hvad
er den ældste del af den moderne juletradition? Hvem opfandt vores
form for julestemning? Hvordan kan man forklare, at den oldnordiske
hedenske vinterfest først blev forandret til kirkens fødselsdagsfest for
Jesus for siden at udvikle sig til detailhandlens største kampagneplatform? Disse og mange flere aspekter af den danske jul gennemgås som
en samlet fortælling.
Formiddagen afsluttes med en personlig beretning om, hvordan Den Gamle Bys juleformidling voksede fra 12.000 gæster til 120.000 gæster i december måned på kun fem år.
Efter frokost opfordres I til at medbringe dilemmaer, succeser, anekdoter og evt. drilske julegenstande fra deres eget virke. Vi skal lære af
hinanden og blive endnu skarpere på, hvilke kendetegn den museale
julegæst har. Denne del får karakter af en rundbordsdiskussion, hvor
alle opfordres til at give deres besyv med.
Underviser: Benno Blæsild er tidl. juleinspektør ved Den Gamle By i Aarhus og er
såmænd Danmarks førende ekspert inden for julepynt og julens traditioner. I dag
arbejder han hos Lauritz.com

12:00

Frokost

12:45

Workshop A fortsætter…
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14:15

Eftermiddagskaffe

14:45

Workshop B (workshop A0, A1, A2 og A3 fortsætter)

B1: Sammen om læring i udstillinger
Vi tager afsted til Ringkøbing Museums udstilling: Flyvere i natten
(2.VK-tema) og ser på hvordan rundvisning og forskellige lærings– og
refleksionsøvelser kan inddrages i en rundvisning.
Underviser: Lisbeth Lunde Lauridsen er læreruddannet og arbejder som museumsformidler på Ringkøbing-Skjern Museum.

B2: DRAGT-panorama
Vær med til at skabe et fantastisk dragt-panorama fra inderst til
yderst med udgangspunkt i billeder af dragter fra 1200-1900.
Annette Herbst fra Historicum medbringer 10 tidstypiske dragter med
smykker og tilbehør som gennemgås og samles af deltagerne. Er du
én af dem, der er nysgerrig på dragter, er denne workshop god, da
det er meget nemmere at huske de forskellige tidsperioder, når du
har haft dragterne i hænderne.
Underviser: Annette Herbst, Historicum

19:00

FESTAFTEN

PROGRAM SØNDAG D. 17. NOVEMBER
08:00

Morgenmad

09:00

Workshop C - vælg én af følgende med mindre du har A0

C1: Husflid
Husflid er både fortid, nutid og fremtid. Der fortælles om husflidshistorie
og husflids betydning i hverdagen. Vi besøger husflidsmuseet i magasinet
og i det kreative værksted.
Undervisere: Formand for Ringkøbing Amts Husflid Lissi Kjær og husflidsinstruktør
Finn Glibstrup
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PROGRAM SØNDAG D. 17. NOVEMBER (...fortsat...)
C2: Dragter på museer og kulturarvsinstitutioner (obs: kl 9-15!)
Kom og vær med i dette heldagskursus, der med foredrag, spørgsmål og debat forholder sig til tøjets udvikling til hverdag og fest, på land og by
(1750-1950), historiske dragter og autenticitet, kvindehuen - kvindens fineste
smykke og formidling af dragter og tekstiler på museer: Hvilken betydning har
dragter i formidlingen.
Foredragsholdere: cand.mag i etnologi og historie Inge Christiansen og
håndarbejdslærer og cand.pæd. didaktik materiel kultur Susanne Klose.

C3: Inspiration til kunst-formidling
Workshoppen vil give deltagerne inspiration og konkrete værktøjer til
at formidle kunst til mange forskellige målgrupper.
Underviser: Marianne Grymer Bargeman er formidlingschef på ARoS og deler gerne ud af sin erfaring.

C4: Udflugt til Kaj Munks Præstegård
Vi sætter os i bilerne og tager til Kaj Munks Præstegård, hvor tidl. dagligleder af stedet,
Lisbeth Lunde Lauridsen, vil lave en rundvisning. Vi vil tale om forskellige formidlingskneb i guidningens fortællekunst.
C5: Amatørarkæolog (foredrag 10:30-11:30)
Foto: Poul Pedersen

Oplev Marie Aagaard Larsen med til et begejstret foredrag om at være
amatørarkæolog og ovenikøbet ramme enden af regnbuen med sit
team og finde Fæstedskatten: Danmarks største vikingesguldskat.
12:30
13:30

Frokost

Fælles foredrag v. Kåre Johannessen

Kåre Johannessen har gennem mere end en menneskealder været
beskæftiget med aktiv historisk formidling, dels på Middelaldercentret i Nykøbing Falster, dels på Vikingeborgen Trelleborg - og
senest i eget regi. Gennem alle årene har han arbejdet tæt sammen med frivillige, der tog aktivt del i formidlingsarbejdet.
I oplægget fortæller Kåre om sine erfaringer, giver eksempler på
gode (og mindre gode) formidlingsteknikker, og fortæller om den
frivillige formidlers funktion og muligheder.
14:30-15:00 Eftermiddagskaffe og afslutning. Kom godt hjem!
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FrivillighedsAkademiet er Danmarks førende uddannelsestilbud
til frivillige i kulturarven.



Vi uddanner frivillige med fokus på at formidle og vedligeholde
kultur- og naturarv.



FrivillighedsAkademiet afholder kurser med emner, som
dækker alle opgaver, frivillige kan have på museer, arkiver
o. lign.



FrivillighedsSeminarerne er åbne for frivillige tilknyttet museer
og kulturarvsinstitutioner fra hele Danmark.



FrivillighedsAkademiet har mulighed for at engagere nogle af landets dygtigste
undervisere indenfor kulturarv.



Seminarerne giver mulighed for udveksling af erfaringer frivillige imellem.
FrivillighedsAkademiet er finansieret af Kulturregion Midt– og
Vestjylland og Kulturministeriet.
Ringkøbing-Skjern Museum er sammen med Ringkøbing-Skjern
Kommune akademiets projektejere.
Kulturmidlerne gør det muligt at tilbyde frivillige inden for kulturarven gratis opkvalificeringskurser og ny viden på området.
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Finansieret af:

Midt-

og Vestjylland
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