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Det var meget fascinerede at være et sted, hvor folk vil dø for det de kigger på i mikroskopet. 
Nørder er jo lidenskabelige, og det er det, der er så fedt ved dem. Man skal jo have et tunnel-
syn af en anden verden for at kunne sidde og kigge på et dyr i 40 år .       
                                                                                                                                                 
Sissel-Jo Gazan

Arbejdsgruppen bag det internationale formidlingsseminar er:
Hans Henrik Appel, ODM    /    Maja Baggesen, Københavns Museum    /    Marianne Grymer Bargeman, Statens Museum for Kunst
Rune Clausen, Esrum Kloster    /    Tore Dalsgaard, Vikingeskibsmuseet i Roskilde    /    Martin Brandt Djupdræt, Moesgård Museum, For-
midlingsnetværket    /    Axel Harms, Rosenborg Slot    /    Simon Høegmark, Naturama    /    Pernille Lyngsø, Århus Kunstbygning, MID
Ole Birch Nielsen, Museum Østjylland    /    Rikke Marie Rau, Odense Bys Museer    /    Nicolai Vestergaard-Hansen, ODM Teknisk kordinator
Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet    /    Layout: JESÚ / www.gulstue.com/jesu

Er du nørd eller har du lidenskaben eller en interesse til fælles med nørderne? Har passionen 
kørt dig fuldstændig i stilling – eller fuldstændig i sænk? På dette års formidlingsseminar søger 
vi passionen i og udenfor museumsverdenen og undersøger, hvad den er og hvad den kan.  
Hvordan fremkalder man fx følelser, der er så stærke, at folk går ud i verden og handler ander-
ledes end de gjorde før? Hvordan deler vi bedst vores passion med andre? Hvordan kommer 
vi overhovedet i dialog med vores besøgendes passion? Hvordan fastholder man sin passion 
gennem årene?  Og retfærdiggør passion altid alt eller spænder den tværtimod ben for andet 
og andre?
 
Kom og mød nørderne, samlerne, de opdagelsesrejsende og de kompromisløse, og hør hvad 
retorikeren, psykologen, iscenesætteren, teologen, museumsdirektøren, forskeren, forret-
ningsmanden og kunstnerne mener om den sag. Vi oplever de passionerede men også dem, 
der samarbejder med de passionerede og dem, der forholder sig mere kritisk til passion.  Bliv 
inspireret, sæt din egen passion i spil og få en vifte af metoder, der får dig til at brænde igen-
nem – i stedet for at brænde ud. 

Kort sagt er formidlingsseminaret fortsat platformen, hvor det er muligt at hente masser af ny 
viden og inspiration samtidig med at du netværker med kollegaer fra ind- og udland.

Velkommen til ODMs internationale formidlingsseminar anno 2011.

VEL MØDT!

Der er til udvikling af årets møde søgt om tilskud fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum og der 
er givet tilskud fra formidlingspuljen.

Arbejdsgruppen
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Passion
- strategI, metode og praksIs



11:30
 

12:00
Modtagelse 
og registrering

12.30 
Velkomst og 
åbning af 
seminaret

Seminarets 
rammer og 
struktur

12:45 
En lidenskab 
der kan styres 
er ikke en
lidenskab

Den passionerede 
museumsinspektør 

Ægte passion er 
godt fjernsyn!  

FrokoSt 

Vi byDEr DiG pErSonliGt VElkoMMEn til SEMinArEt

oDM´S DirEktør nilS M. JEnSEn
byder velkommen
 

prÆSEntAtion AF SEMinArEtS rAMMEr VED ArbEJDS-
GruppEn

prÆSt oG ForFAttEr poul JoAchiM StEnDEr
Danskerne er blevet kontrolfreaks. Alt drejer sig om at få både liv 
og død stækket. Men hvad end vi som nation gør for at holde orden 
på al ting, kommer vore lidenskaber og døden konstant bag på os. 
Derfor må vi til at øve os på at kunne give slip på vore lidenskaber 
for både at kunne leve og dø. Det gør vi ved at indlede en revolu-
tion mod travlheden, som ikke kommer udefra. Men inde fra os selv. 
Dernæst vover vi langsomheden i både sengen, køkkenet og vore 
indbyrdes samtaler.  Og endelig tager vi os sammen til at tale et 
højt sprog for at få et højt liv.  
 

lEktor, AArhuS uniVErSitEt, VinniE nørSkoV 
Museumsvæsnet udspringer af samlertraditionen, og historisk set 
har mange museumsinspektører selv været samlere. Myten om den 
passionerede inspektør hviler i høj grad på denne tradition. Oplæg-
get diskuterer passionens plads i museumsinspektørens arbejdsbe-
skrivelse anno 2011.
 

rEDAktionSlEDEr, Dr, thoMAS houkJÆr
Det er et stort public service fokus at gøre også svære emner til-
gængelige for den brede befolkning.
Passion er godt fjernsyn. Hør om DRs strategier med at skabe 
udsendelser, der brænder igennem. ”Bonderøven” og ”Spise med 
Price” er eksempler på programmer, hvor passionerede værter for-
tæller om deres interesser, og det er udsendelser DR har haft stor 
succes med. Også i forbindelse med historiske og naturhistoriske 
programmer er der i DR fokus på at finde fagligt funderede værter, 
der har en smittende glæde for deres fag.
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nAturVEJlEDEr oG MuSEuMSinSpEktør 
MortEn D. D.  hAnSEn 
Morten D. D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Århus har flere 
gange formidlet sin naturfaglige viden til den brede befolkning gen-
nem bl.a. radio og TV. Indlægget sætter fokus på hvordan den pas-
sionerede museumsformidler matches med populærmedier samt de 
muligheder og udfordringer, der ligger i et sådant match.

kAFFEpAuSE

DirEktør For nAtionAl MuSEuMS liVErpool 
DAViD FlEMinG
David Fleming fortæller om de muligheder, der tegner sig, når man 
giver folk det, de allerede er passionerede omkring? I Liverpool er 
det fodbold og The Beatles.

DirEctor oF AuSchwitZ-birkEnAu MuSEuM 
piotr cywinSki
The story of Auschwitz – Birkenau concentration camp is well known 
to most people. And no one can visit the Auschwitz – Birkenau Mu-
seum without feeling horrified and shocked about what happened at 
the location during World War 2. But is it possible to use the story 
of victims and executioners, and not least the story about the broad 
mass of the population knowing but not acting on the knowledge, to 
make people today act on the feeling of horror they get when they 
visit Auschwitz – Birkenau? In other words, can we use history and 
the feelings that arise when visiting museums to make visitors feel 
so passionate about the theme presented, that they act on those 
feelings in the present world? 

pAuSE

MiDDAG

billEDkunStnEr JEttE GEJl kriStEnSEn
Hvordan visualiserer vi den personlige passion med henblik på både 
at fastholde passionen og aktualisere den i vores hverdag?

ÅbEnt i StJErnEbArEn 

passion og 
populærmedier

15:15  

passion som 
strategi?

the story of 
Auschwitz

18.00

18.30

20.00 
Find din egen 
passion 

21.30
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08.00   

09:00

09:10 
patos – at vække 
passion i andre

passionens 
psykologi

11:00 

11:30 
3 x 3 
á 15 minutter. 
best practice 
fra vores egen 
verden

12:30 

13:00 
Marked og 
meetingpoint

MorGEnMAD

opSAMlinG 

rEtorikEr cAnD. phil. SiGnE hEGElunD oG 
uDDAnnElSESlEDEr Dr. phil. hAnS hEnrik AppEl
Den passionerede kan smitte os med sin begejstring og sit en-
gagement, så vi hengiver os og lader os rive med. Patos, kaldes 
denne overførsel af følelser, og retorikken indkredser hvordan man i 
praksis gør det troværdigt - og uden at manipulere. Her kan I hente 
inspiration til hvordan passionen fra forskningen forplanter sig til 
formidlingen.

ForFAttEr, pSykoloG cAnD. pSych. oG cAnD. MAG. 
i littErAturViDEnSkAb oG MoDErnE kultur 
thEA MikkElSEn
Hvordan kan vi forstå passionen ud fra en psykologisk forståelses-
ramme? Både når den driver os til at komme nærmere og nærmere 
det, vi interesserer os for og når den synes at æde os op indefra. 
Freud skelnede mellem tre former for passion, hvoraf den ene er 
den passion, man kan føle for sit arbejde, hvad enten det udgøres 
af kunstnerisk praksis, formidling eller ledelse. Den form for passion 
vil vi se nærmere på, herunder, hvad den kan give adgang til og 
hvad den kan skygge for.

kAFFEpAuSE 

 

ArbEJDSGruppEn uDVÆlGEr DE 9 MESt rElEVAntE 
oplÆG i ForholD til SEMinArEtS EMnE. 
Oplæggene gennemføres i tre parallelle spor. Hvert spor vil slutte af 
én samlet diskussion. 
Hvis du ønsker at holde et minioplæg, der handler om temaet på 
dette års seminar, skal foredragets titel anføres og et kort resumé 
vedhæftes tilmeldingen. 

FrokoSt

Der er afsat 2 timer til at trække frisk luft ved Storebælt og til at 
opleve ”Markedet”, hvor der er mulighed for at fremvise alskens 
produkter fra museernes arbejde og få inspiration fra forskellige 
leverandører til museerne.
Ønsker du at bidrage til markedet skal det anføres på tilmeldingen.
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A. ”ÅrhuSiAnSkE ForSkErE SlÅr rockStJErnEr”
– sådan skrev Århus Stiftstidende 27. februar 2009. Forskere ved 
Aarhus Universitet oplever at 2.000 borgere tilmelder sig til hvert 
af deres foredrag. Hvordan har en foredragsrække i naturvidenskab 
opnået det – og endda uden brug af traditionel annoncering?
Ved hjælp af en langsigtet strategi, at holde det faglige niveau 
meget højt, stille høje krav til og coache foredragsholdere, kælen 
for detaljer samt bevidsthed om affektive faktorer og skabelse af 
community og passion hos både tilhørere og foredragsholdere.
I workshoppen vil vi efter oplægget diskutere disse greb.
JEnS DybkJÆr holbEch er kommunikationschef ved Det Na-
turvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, og har gennem 
mange år været drivkraften bag udviklingen af Det Naturvidenska-
belige Fakultets formidlingsaktiviteter. 

b. tEAtrAlSkE uDtrykSpArAMEtrE
En workshop om udviklingsperspektiver i museumsformidling med 
særlig henblik på inddragelse af de teatralske udtryksparametre.
VibEkE wrEDE er sceneinstruktør og underviser ved Scenekun-
stens Udviklingscenter, Odsherred Teaterskole

c. iS thErE Any onE hErE liStEninG? 
How can site specific audio productions enhance the visitor’s ex-
perience of a museum, gallery or institution? In what ways can we 
develop a more sensory museum experience with the use of audio? 
How can the use of narrative and non-narrative audio productions 
develop new and unseen aspects of an exhibition?
Looking at a series of site specific audio productions, and drawing 
on significant experience in the field of radio/audio features produc-
tion, sound design and installation Tim Hinman will be examining 
ways of using audio production as an integral part of museum 
communications and as an artistic enhancement to spaces and pla-
ces.
tiM hinMAn er radioproducer bag bl.a. ”Ultralyd” og ”Third Ear”.

D. MÅlGruppEnS pASSion
Hvordan lærer man sine målgrupper at kende og hvordan udvikles 
relevant og interessant formidling på baggrund af denne indsigt?
Workshoppen vil arbejde med et par værktøjer fra den brugerorien-
terede udviklingsproces.
JuliE kJÆr MADSEn har en fortid som Innovationschef på Dan-
foss Universe. Har siden som partner i Loop Company arbejdet med 
formidling og designresearch i mange sammenhænge.

E. DiGitAlE tEknoloGiEr 
i EnGAGErEnDE MuSEuMS-oplEVElSEr
Brug af digitale teknologier kan understøtte engagerende oplevelser 
i museumsverdenen, samtidig med at det åbner for nye kommuni-
kationsformer og inddragelse af publikum. Digital Natives er et ud-
stillingseksperiment om og med unge mennesker, der er vokset op i 
en digital tidsalder. Igennem en designproces, har en gruppe unge, 

15:00
passion som 
metoder til at 
brænde igennem

workshop A-G
huSk 
tilMElDinG
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antropologer og interaktionsdesignere eksperimenteret med nye 
tilgange til museumsoplevelser og publikumsinddragelse. Workshop-
pen vil give konkrete eksempler på hvordan projektet designmæs-
sigt og antropologisk har arbejdet parallelt med at integrere de 
unges verden og de digitale teknologier med nye former for enga-
gerende museumsoplevelser, der understøtter fremtidens kulturfor-
midling i en digital kultur. olE iVErSEn, lektor, Informations- og 
Medievidenskab, Aarhus Universitet, og projektleder i center for 
Digital Urban Living rAchEl chArlottE SMiDt, antropolog og 
projektleder for Digital Natives projektet, Ph.d. studerende i Digital 
Urban Living.
 

F. DEt SAnSEliGE MEnnESkE - DEn SAnSEliGE oplEVElSE
Vi er altid til stede med alle vores sanser - også selvom det er 
ubevist. Når man i arbejdet med rum og oplevelser bevidst arbejder 
med hvordan alle sanser påvirkes, får man aktiveret og er i dialog 
med hele mennesket. Sara arbejder med mørket som rum for fore-
stilling og med bl.a. lugt og lyd som stemningsskabende elementer. 
SArA topSøE-JEnSEn er kunstnerisk leder af Carte Blanche, 
Egnsteater i Viborg og har arbejdet med installation & performance 
i over 10 år.

G. rEtoriSkE VirkEMiDlEr
En workshop om kreativ skrivning. Find glæden ved at skrive pas-
sionen frem og undgå samtidig at klemme livet ud af dine tekster. 
SiGnE hEGElunD er cand.phil. i retorik og har 20 års erfaring 
som vejleder, underviser og formidler. Hun arbejder bl.a. med mu-
seumsformidling og har lavet det retoriske udstillingsudvilkingsred-
skab Brillianten.

tiDliGErE innoVAtionSchEF pÅ DAnFoSS uniVErSE  
oG nu pArtnEr i loop coMpAny JuliE kJÆr-MADSEn 
Det der driver os i vores eget arbejde og den passion vi har for vore 
fagområder, er ikke identisk med flertallet af vore gæsters. Og slet 
ikke identisk med vore ikke-gæsters. Hvordan bringer man sin egen 
passion i spil, og oplever FLOW i sit arbejde, i en udvikling af en 
formidling, der fanger målgruppens interesse? Hvordan identificerer 
man den ”krog”, man kan fange gæstens opmærksomhed på, og 
hvordan bruger man den opmærksomhed optimalt, så man videre-
formidler sin passion på en for gæsten relevant måde.

DirEktør For FÅrup SoMMErlAnD SørEn krAGElunD
”Den bedste familiepark, vi nogensinde har besøgt”, ”De sødeste 
medarbejdere, jeg har mødt” og ”Fårup er en attraktion i verdens-
klasse” - superlativerne vil ingen ende tage, hvis man læser de til-
bagemeldinger, som Fårup får et stigende antal af, i form af person-
lige gæstehenvendelser, e-mails og breve fra overtilfredse gæster.
Det, der skal til, handler om at flytte ansvaret for gæsternes vel-

17:15  
Formidlerens 
passion og Flow
– og gæstens

Engagement hos 
medarbejderne
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19:00

19:30

22.00

07

befindende ud til den enkelte medarbejder og at hele holdet så får 
ansvar for, lov til – og mulighed for – at ”holde gæsterne i hånden” 
fra de kommer ind på Fårups område til de forlader os igen, sådan i 
gennemsnit en 6-7 timer senere. Vi er holdt op med bare at tale om 
det – og alle fra direktør til yngste mand er opmærksomme på at 
den egentlige oplevelse sker lige dér, hvor vi ser en gæst.

pAuSE

MiDDAG 

FESt

MorGEnMAD

DirEctor oF EDucAtion AnD public proGrAMMinG 
At thE Art GAllEry oF ontArio in toronto, cAnADA, 
kElly MckinlEy
In November 2008 the museum opened their new Frank Gehry 
designed building. At the heart of this extensive physical transfor-
mation was a reimagining of the visitor experience and the mu-
seum’s relationship with its visitors. The result was historical and 
contemporary collections installed and interpreted in ways designed 
to surprise and delight visitors - ways that acknowledged the many 
different reasons people came to be in art museums – ways that 
better conveyed our passion for the subject matter and the poten-
tial for art to transform people’s lives. After a quick overview of 
the theoretical and intellectual frameworks that shaped the AGO’s 
thinking and approach, Kelly will explore various case studies from 
across the new AGO with a discussion of what visitor research has 
revealed about what’s worked and what hasn’t.

8.30

9.30
passion som 
strategi
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FilMinStruktør oG ViSuEl iScEnESÆttEr 
pEtEr GrEEnAwAy
Maybe through hard work and persistence, but surely because I 
have been fortunate and very fulsomely supported by so many peo-
ple, I am now in a privileged position to be able to capitalise on this 
present information-age of multi-media, to be able to participate in 
the creation of cinema, painting, theatre, opera, VJ shows, exhibi-
tions and installations and all the intermediary connecting activities 
which refuse to be categorised. And I think it is in this intermediality 
that I have the greatest passion - the opportunity to synthesise and 
interact and participate in an idea of the gesamtkunstwerk - which 
surely must be a better understanding of how everyone of us works 
and operates. To be fully professional surely we have to be curious 
and active generalists, responding to so much continuous stimuli of 
every description, trying hard to make profitable use of information 
to regenerate and redevelop ways and means to make it represen-
tative of our fascinations, needs and desires for a celebration of life. 
I suspect my greatest activity is indeed in this ”interconnectedness” 
of things, ideas and events, and in this very process lies the centre 
and core of my passion for invention.

AFSlutninG

AFrEJSE oG EVt. FrokoSt
FrokoStEn bEStillES SÆrSkilt VED tilMElDinG

passion som 
levevej

11.45

11.50
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PRaKTisKE 
 OPLYSNINGER

HOTEL NyBORG STRAND
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
telefon: 65 31 31 31 / fax: 65 31 37 01
E-mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk

ORGANISATIONEN DANSKE MUSEER
Lene Larsen
E-mail: ll@dkmuseer.dk

Fuld forplejning/overnatning for hele mødet 
inkl. 1 øl/vand til frokost og middag ved indkvartering i:
Eneværelse                                                                          4.350
Dobbeltværelse                                                                    3.450
3-sengsværelse                                                                    3.200
Hele mødet – uden overnatning                                             2.500
én enkelt dag – uden overnatning                                         1.500 
Ekstra frokost onsdag                                                              290

Udover betaling for forplejning/overnatning betales et mødegebyr 
på 600 kr., hvis man deltager fra en institution, der er medlem af 
Organisationen DANSKE MUSEER, eller hvis man er studerende. For 
deltagere fra ikke-medlems institutioner er mødegebyret 2.100 kr.

Ønsker du at holde et minioplæg, der handler om temaet på dette 
års seminar, skal foredragets titel anføres tilmeldingen og et kort 
resumé vedhæftes.

Tilmelding foretages via ODMs hjemmeside www.dkmuseer.dk

Husk at vælge session i ”Passion – metoder til at brænde igen-• 
nem” onsdag den 23. marts 2011. Skriv hvilken session du 
ønsker at deltage i, når du melder dig til formidlingsseminaret. 
Angiv det kun med sessionens bogstav under punktet Workshop.

Ønsker du at dele værelse med nogen? Skriv navnet på din(e) • 
værelseskammerat(er) i bemærkningsfeltet ”Andet”.

Ønsker du frokost torsdag den 24. marts, skal du bestille den • 
ved tilmeldingen. Skriv at du ønsker frokost i bemærkningsfeltet 
”Andet”.

•   Sidste frist for tilmelding er onsdag den 17. januar 2010.

Museets medlemsnr. finder du på ODM’s hjemmeside under • 
    Medlemsnøglen. 

HUSK at meddele institutionens EAN-nummer, hvis en elektronisk • 
faktura ønskes tilsendt.

Tilmelding til formidlingsmødet er bindende!• 

ret til ændringer forbeholdes.

MøDEADrESSE

kontAkt
ADrESSE

priSEr

cAll For pApEr

tilMElDinG
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 organisationen daNske mUseer
 Farvergade 27D – Vartov
 1463 København K

Tlf. 49143966      info@dkmuseer.dk      www.dkmuseer.dk


