
 
 

 

 

 
FUISMs Årsmöte 2017  
Fokus på nya Scenkonstmuseet i Stockholm 
Måndag 13 mars 

 
Välkommen till årets viktigaste träff för pedagoger på museer och 
andra kulturinstitutioner!     
                                                                                                              
I år intar FUISM det helt nyöppnade Scenkonstmuseet - En plats, en scen och en röst 

för den skapande människan. Under dagen får vi möta scenkonstmuseets personal 

som berättar om sin arbetsprocess och vi får möjlighet att se de nya utställningarna. 

 

De tre finalisterna till Årets pedagogiska pris finns på plats för att berätta om 

sina verksamheter och projekt. Inspireras, fråga och rösta. 

Här kan du läsa nomineringarna http://fuism.se/category/arets-pedagogiska-pris/  

 

Sist men inte minst är den här dagen ett tillfälle att träffa många trevliga kollegor 

och utbyta erfarenheter. 

 

Kom ihåg att du kan skicka in frågor som du vill att styrelsen tar upp på årsmötet, 

susanna.ziden@historiskamuseet.se  

 

Tid: Måndag 13 mars kl. 9.30-16.30  

Kl. 16.30-17.30 After fokus med mingel, dryck och tilltugg till självkostnadspris  

Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2 (bakom Dramaten), T-bana Östermalmstorg  

Kostnad: Gratis, för dig som betalt medlemsavgift.                                                           

Anmälan: Skicka mejl med ditt namn och institution till info@fuism.se.                               

Ange om du har några speciella matpreferenser. 

Anmälan senast 27 feb. 
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Scenkonstmuseet ligger på Sibyllegatan 2 (Bakom Dramaten), 

närmsta T-banestation är Östermalmstorg 

 

Program Fokus på 

09.30 – 10.00 Registrering med kaffe/te och smörgås 

10.00 – 11.00 Årsmöte FUISM 

11.00 – 12.00 Presentation av nya Scenkonstmuseet  
Lars Annersten, Curator m.fl. berättar om arbetet med det nya museet. 

Utdelning av analysuppgift inför besök i museets utställningar. 

12.00 – 13.00 Lunch ungefärlig hålltid 

13.00 – 14.00 Uppföljning av utställningsbesök och analysuppgifter 

14.00 – 14.30 Presentation av finalister till Årets pedagogiska pris  
       Finalist nr 1. Megamind, Tekniska museet, med Maria Olsson 

14.30 – 15.00 Fika Kaffe/te 

15.00 – 15.30 Finalist nr 2. På salongen, Kvinnohistoriskt museum, 

         med Linda Noreen och Maria Perstedt 

15.30 – 16.00 Finalist nr 3 Välkommen till min plats, med Frida Starck Lindfors 

          och Sofia Dahlqvist, Stockholmskällan och Sara Mörtsell, 

         Wikimedia Sverige 

16.00 – 16.30 FUISM har ordet 

16.30 – 17.30 After fokus Förfriskningar och tilltugg till självkostnadspris 


