Falkenbergs museum

NYHETSBREV PEDAGOGIK – MAJ 2014
Så här i slutet av terminen kan det vara skönt att fylla på med lite inspiration för att orka
de sista arbetsveckorna innan lovet. Vi vill tipsa om några inspirerande aktiviter här på
museet. Men först och främst vill vi lansera vår nya blogg.
BLOGG OM NYA UTSTÄLLNINGEN OM FALKENBERG
Arbetet med att ta fram en ny utställning om Falkenberg med skolan som målgrupp är i full gång. Vi har en
fantastisk referensgrupp med inspirerande och idérika pedagoger. Vill du följa arbetet? Då ska du gå in och kolla
vår nya blogg. Där finns så klart också möjligheter att ställa frågor eller kommentera arbetet. På så vis kan du
vara med och påverka utställningsarbetet. Kolla här: http://falkenbergskulturhistoria.wordpress.com/
HUR LEVANDEGÖRS ETT GAMMALT HUS? Exempel Hindströmsgården 18 maj kl 14
Som en del av arbetet med att ta fram en utställning om Falkenbergs historia har vi haft en student som varit inne
och tittat på Hindströmsgården. Kom och lyssna på hennes tankar kring huset. Många museer väljer att låta sina
byggnader gestalta miljöer från en utvald tid. Kan man göra på något annat vis? Kan man använda ny teknik? Kan
husets olika tidslager komma fram på ett förståeligt och tilltalade sätt? Bebyggelsesantikvarie Malin Clarke
presenterar idéer utifrån sitt arbete vid Masterprogrammet i Kulturvård, Göteborgs universitet.
VERNISSAGE STAGED FASHION DESIGNED IDENTITIES 24 maj
Sommarens stora utställning sätter fokus på personerna bakom kläderna till några
av Sveriges främsta artister och musikgrupper. Kl 12-16 spelar DJ Soul King i
museets kafé. Dansare från Falkenbergs gymnasieskola uppträder under dagen. Kl
14 hälsar museiutvecklare Debbie Thompson välkommen. Helena Hertov,
designcurator, samtalar med designer Katarina de Bourg om hennes samarbete
med Yohio. Kl 15 blir det performance av Paulina Wallenberg-Olsson.

SKOLPROGRAMMET FÖR HÖSTEN 2014
Finns snart att ladda ner från museets hemsida, eller vår ikon på FC, eller på
ikonen som heter kultur i skolan. Vill du ha det direkt i din mail? Hör då av dig så
sätter vi upp dig på vår utskickslista.
Ps Gilla Falkenbergs museum på Facebook
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