Pressmeddelande

KulturBro – Nordisk kultursamarbete 2009 – 2012
Välkomna till pressinformation på Murberget Länsmuseet Västernorrland torsdagen den 6
augusti kl 10.00.
Ett treårig nordiskt samarbetsprojekt, KulturBro, har startat i Västernorrland
och Satakunta i Finland. Projektet syftar till att lyfta fram Sveriges och Finlands
gemensamma historia, öka kunskapen om och skapa nyfikenhet inför
kulturarvet. En utgångspunkt för KulturBro är Sveriges och Finlands mer än
600-åriga gemensamma historia, de båda rikshalvorna skildes åt i samband med
freden 1809. Projektet inleds under Finska Krigets märkesår 2009 och slår nya
stadigvarande broar mellan länderna under de tre projektåren.
Den bärande idén inom projektet KulturBro, är att museer och kulturmiljöer ska bli
mötesplatser för allmänheten via olika slags evenemang och kulturaktiviteter. Finlands och
Sveriges gemensamma historia kommer att presenteras i föreläsningar och seminarier,
vandringsutställningar och olika slags kulturaktiviteter, till exempel workshops för barn, unga
och vuxna. Museipedagogiken är en mycket viktig arbetsform i museer nuförtiden och har
utvecklats snabbt under de senaste åren. Museernas pedagogiska verksamhet ska stärkas via
ett utbyte av yrkeskunskap och erfarenheter. I November 2009 hålls ett historiskt seminarium
i Björneborg om Finska Kriget. Ett seminarium om museipedagogik kommer att hållas hösten
2010 i Härnösand.
Murberget, Länsmuseet Västernorrland har påbörjat arbetet. En utställning om händelserna
1809 invigdes på Härnösands Torg på Nationaldagen, en utställning om general von Döbeln
invigdes den 27 juni i Härnösands Gamla Rådhus på Murberget. Just nu pågår
slutrepetitionerna av sommarteatern Härnösand I Krig och Kärlek (nyskrivet manus av
Kerstin Hultin) i en uppsättning av Bäverteatern med premiär på fredag den 8 augusti.
Andra samarbetspartners i KulturBro är: Österbottens museum i Vasa, K.H. Renlunds
museum i Karleby, Åbo universitet i Björneborg, Landsarkivet i Härnösand, Mittuniversitetet,
Sundsvalls museum samt Scenkonstbolaget i Västernorrlands län. Projektet ska samarbeta
också med olika lokala museer och kulturmiljöer till exempel järnbruksområden i Sverige och i
Finland. KulturBro finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via BotniaAtlanticaprogrammet. Projektets totalbudget är 520 000 €. Övriga finansiärer är Österbottens
förbund, Satakunta Museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösands Kommun
och Landstinget Västernorrland. Satakunta landskapsmuseum, beläget i Björneborg (Pori), är
projektägare. Projekttiden är 2.4.2009 - 30.4.2012.
För ytterligare information kontakta projektledare Margareta Bergvall, tel.070-324 5296
margareta.bergvall@murberget.se

