Sökes/finnes Speed-dating för kulturarbetare på Vårmötet i Sigtuna 2015
Under vårmötet i Sigtuna i april 2015 träffades en grupp kulturarbetare på FUISMS programpunkt
Sökes/finnes. Vi prövade en arbetsmetod för att ta fram idéer och komma igång med samskapande
mellan kulturinstitutioner. Metoden testades första gången på MashUP NOD i Kista i september
2014, ett lärande möte i samarbete mellan Riksutställninger, Skolverket m fl.
Här presenterar vi ett urval av kontaktannonser och delar med oss av några av de projektidéer som
kom fram under workshopen. Blir du intresserad av någon kontaktannons? Hör av dig till Kari
Arnekleiv kari.arnekleiv@arkdes.se, så kan vi förmedla kontakten!

Kontaktannons
Jag drömmer om: STHLM AT LARGE IV. Stockholm bygger. Hur ser staden ut i morgon?
För det söker jag: Visionärer, formgivare, arkitekter, pedagoger, programmerare, fotografer,
stadsplanerare, PRODUCENT, institution
Det här kan jag erbjuda: Curator

Kontaktannons
Jag drömmer om att: Göra digitala berättelser om Sveriges landskap utifrån kultur- och
naturvetenskap.
För det söker jag: Ett kulturhistoriskt museum.
Det här kan jag erbjuda: Formatet i en app + kunskap om naturvetenskap + topografi

Kontaktannons
Jag drömmer om att: Skapa ett nätverk för kulturella besöksmål – där vi kan växa tillsammans,
anamma ett besöksnäringskontext.
För det söker jag: Kulturella besöksmål som vill dela med sig.
Det här kan jag erbjuda: Kunskap och snart finansiering.

Kontaktannons
Jag drömmer om att: Göra insektshotell i städer i Sverige.
För det söker jag: Skolor, museer, fritids, mm.
Det här kan jag erbjuda: Kunskap om insekter och ekosystemstjänster.

Kontaktannons

Jag drömmer om att: Göra en virtuell miljö av en permanent utställning så att besökare via webb kan
se hela utställningen som den är i verkligheten.
För det söker jag: Fotograf, programmerare, webbdesigner, pengar, 3D-utvecklare.
Det här kan jag erbjuda: Utställningen, all datakraft.

Kontaktannons
Jag drömmer om att: Göra en historisk matvandring – för alla sinnen i Stockholm. Målgrupp yngre
barn.
För det söker jag: en kreativ kraft som kan hjälpa mig med roliga happenings som kan ske längs med
vägen, gärna matlagningskunnig.
Det här kan jag erbjuda: engagerad pedagog och kunskap om Stockholms kulturhistoria.

Kontaktannons
Jag drömmer om att: berätta mer om stadsodlingens fördelar.
För det söker jag: stadsodlare.
Det här kan jag erbjuda: stadsodling på museets innergård.

Projektidé
Titel: Nätverk
Innehåll: Operativt utbyte t ex utställningar, strategiskt arbete
Samarbetsparter: Riksutställningar, Brunkman & Bergöö
Resurser – vad bidrar var och en med? Kunskap & stöd
Tidpunkt för genomförande: På måndag

Projektidé
Titel: Berättelser i landskapet
Innehåll: Platser i ett landskap i Sverige, som handlar om natur och kultur, presenteras i en app.
Samarbetsparter: kunniga på svensk kulturhistoria, t ex från länsmuseer
Resurser – vad bidrar var och en med? Var sin projektledare som är expert på sitt område
(natur/kultur), båda parter bidrar med bilder och arkivmaterial från platserna och marknadsföring (i
turistbroschyrer mm)
Tidpunkt för genomförande: våren 2016

