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Navn på organisasjonen
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Institusjonens leder

Alfhild Skaardal

Postadresse
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E‐post til organisasjon
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trh@bvm.museum.no

Nettside
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Org. Nr

977113490

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Søknaden gjelder
Tittel på prosjektet

Samfunnsrolle
Min by Din by ‐ kulturmøter før og nå

Sammendrag av prosjektet
Norsk Bergverksmuseum har siden mai 2014 samarbeidet med Kongsberg norsksenter om å skape nye sosiale møteplasser for byens
asylsøkere og innvandrere. "Min by Din by ‐ kulturmøter før og nå" er en videreføring av dette samarbeidet og inkluderer utvikling
av nye formidlingsmetoder som retter seg mot den aktuelle målgruppen og aktiviteter som inkluderer faste omvisninger, en
vertskapsording, byvandring og en utstillingen som ser på innvandring til byen før og nå.
Mål med prosjektet
Styrke samarbeidet og skape felles sosiale møteplasser på museet for unge innvandrere og asylsøkere i Kongsbergregionen. Utvikle
nye formidlingsgrep som vektlegger dialog og utveksling på tvers av alder, kjønn, etnisitet og religion. Iverksette tiltak og
aktiviteter som vektlegger integrering og inkludering av unge innvandrere og asylsøkere i Kongsbergregionen. Prosjektet
inneholder fire komponenter: 1. Etablere faste omvisninger tilpasset målgruppen. 2. Opprette egen vertskapsordning hvor elever
fra Kongsberg norsksenter aktivt tar del i omvisninger og aktiviteter på museet. 3. Produsere byvandringer som tar utgangspunkt i
innvandrernes egne historier og hvor de med eget blikk ser på byen de bor i. 4. Produsere en utstilling som tar utgangspunkt i
disse historiene og samtidig forteller historier om innvandring til byen i et historisk perspektiv.
Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi
De formidlingsgrep og aktiviteter som utvikles i dette prosjektet kan tilpasses og anvendes av andre museer og kulturinstitusjoner
som ønsker å ta en aktiv samfunnsrolle
Prosjektbeskrivelse
Innledning
Norsk Bergverksmuseum startet våren 2014 et samarbeid med Kongsberg norsksenter. Samarbeidet har bl.a. omfattet utvikling av
ulike tiltak og aktiviteter som kan gjøre museet mer tilgjengelig og attraktivt for personer med en flerkulturell bakgrunn, og
innvandrere, flyktninger og asylsøkere spesielt. Samarbeidet har også omfattet nedsettelse av en egen fokusgruppe bestående av
elever fra Kongsberg norsksenter og ansatte fra museet. Dette samarbeidet har fungert godt, og ønskes nå videreført og
videreutviklet i prosjektet «Min by Din by – kulturmøter før og nå».
Museet ønsker å sette enkeltmennesket og enkeltgrupper i sentrum, og fokusere på aktiviteter som kan utgjør en forskjell i det
daglige livet og i integreringen av innvandrere og asylsøkere i Kongsbergregionen.

MÅL
Målet med det planlagte prosjektet er å etablere Norsk Bergverksmuseum som en sosial møteplass og gjøre det mer tilgjengelig og
attraktivt for nye publikumsgrupper, og unge asylsøkere og innvandrer i Kongsbergregionen spesielt. Dette krever målrettet
tilrettelegging og fortløpende dialog med målgruppen. Museet ønsker å gi asylsøkere og innvandrere en mulighet til å bli bedre
kjent med byens historie, ta del i kulturlivet i byen, møte andre mennesker og dele erfaringer.
Museet ønsker å utvikle nye formidlingsmetoder som åpner opp for en diskusjon og dialog med den aktuelle målgruppen, og sørger
for at deres historier og stemmer blir synliggjort og fortalt til et større publikum.

MÅLGRUPPE
Unge asylsøkere og innvandrere i Kongsbergregionen.

FORMIDLINGSGREP, AKTIVITETER OG PRAKTISK GJENNOMFØRING
1. Faste månedlige omvisninger og foredrag:
Norsk Bergverksmuseum vil arrangere faste månedlige omvisninger hvor asylsøkere og innvandrere inviteres spesielt til å delta, og
hvor elever ved Kongsberg norsksenter kan fungere som verter og formidlere i tett dialog med museets faste omvisere. Museet
arrangerer årlig en fast foredragsserie. I prosjektperioden vil foredragsserien også ha fokus mot prosjektet "Min by Din by".
Museet vil i samarbeid med Kongsberg norsksenter jobbe aktivt for å inkludere og integrere asylsøkere og innvandrere i byen,
gjennom faste sosiale arrangement på museet. Det være seg foredrag, omvisninger, matlaging eller verkstedaktiviteter. Mat og

matlaging er et godt middel til å skape et voksende fellesskap i en gruppe, og det kan føre mennesker sammen på tvers av språk
og kulturforskjeller. En slik møteplass kan være med på å skape økt toleranse og forståelse for andre kulturer.
2. Vertskapsordning:
Museet ønsker at elever ved Kongsberg norsksenter skal være tilknyttet museet som faste verter og "museumsambassadører" som
kan formidle byens historie til nye publikumsgrupper.

3. Stemmer fra Kongsberg ‐ Byvandring med lydspor og fortellinger fra byen
Museet vil i samarbeid med Kongsberg norsksenter produsere en lydlig digital byvandring tilpasset og produsert i samarbeid med
den aktuelle målgruppen, og hvor deres fortellinger står i sentrum. Lydsporet vil kunne lastes ned og gjøres tilgjengelig for
publikum via museets nettsider. Her vil de også kunne hente et kart over byen som vil peke ut de aktuelle stedene fortellingene
berører. Hvilke møteplasser og treffpunkt i byen er viktige for deg? Hva er det beste du liker ved byen? Publikum vil få høre
ulike versjon av historien om byen.
4. Utstillingsprosjekt "Min by Din by ‐ innvandring til Kongsberg før og nå"
Utstillingen vil presenterer Kongsbergs fortid og nåtid sett fra mennesker som bor og har bodd i byen de siste 300 år.
Visste du at Kongsberg alltid har vært en innvandrer‐ og innflytterby?
Hva er ditt favorittsted i byen? Hvilke sosiale møteplasser var viktige for mennesker som kom til byen på 1700‐tallet? Hvordan blir
nye innvandrer grupper mottatt når de kommer til byen? Utstillingen vil inneholder ti portretter av unge mennesker som lever i
byen i dag og fire historiske portretter av hvordan de levde i byen før. Utstillingen vil bestå av fotografier og lydopptak.
Samtidsportrettene vil bestå av materiell produsert av unge innvandrere og asylsøkere i Kongsbergregionen som dokumenterer
egen hverdag, med eget blikk på eget liv, slik ungdom lever og bor i Kongsberg i dag.
De historiske portrettene vil ta utgangspunkt i innvandreren anno 1800, bl.a. gruvearbeideren og arbeids‐/boforhold i
Sakkerhusene (gruvearbeidernes arbeidsbrakker), overstiger/gruvesjef, bedriftseier, sjeidegutt, m.fl.
Norsk Bergverksmuseum forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg sølvverk, dette inkluderer bergverkshistorien og
Kongsbergs industrihistorie. Det vil derfor være viktig for museet at denne historien og dette aspektet inkluderes og settes i
sammenheng med dagens innvandring til byen. Utstillingen ønsker å si noe om hvorfor innvandring og integrering har vært viktig
for byens utvikling gjennom et 300års perspektiv.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Startdato / Sluttdato

07.12.2015 ‐ 24.11.2016

Søknadssum kulturrådet for
hele prosjektperioden

270000

Budsjettramme for
prosjektperioden

600000

Budsjett for første år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjektledelse og innholdsproduksjon

kr 90 000,00

Varer/utstyr

produksjon av fotografier, lydopptakere, mini‐ipad

kr 80 000,00

Tjenester kjøpt av andre

lyddesign ‐ og produksjon, implementering nettside

kr 110 000,00

Andre utgifter (spesifiser)

honorar foredragsholdere

kr 20 000,00

Totale utgifter

kr 300 000,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 130 000,00

Fritt ord

Nei

kr 70 000,00

Norsk Bergverksmuseum

Nei

kr 50 000,00

Buskerud fylkeskommune

Nei

kr 50 000,00

Totale inntekter

kr 300 000,00

Budsjett for andre år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) innholdsproduksjon og utstillingsdesign

kr 70 000,00

Varer/utstyr

utstillingsdesign og veggfolier, bannere, roll‐up

kr 80 000,00

Tjenester kjøpt av andre

lyddesign, 3D‐kartskisser, tekstfolier, fotoproduk

Andre utgifter (spesifiser)

trykking, markedsføring, katalog

Totale utgifter

kr 110 000,00
kr 40 000,00
kr 300 000,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 140 000,00

Buskerud fylkeskommune

Nei

kr 60 000,00

Norsk Bergverksmuseum

Nei

kr 50 000,00

Kongsberg kommune

Nei

kr 50 000,00

Totale inntekter

kr 300 000,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

07.12.2015 ‐ 24.11.2016

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Fra dato / Til dato

Nedsettelse av prosjektgruppe

07.12.2015 ‐ 21.12.2015

Kunnskapsinnhenting

04.01.2016 ‐ 22.02.2016

Innhente tilbud utstillingsdesign og lydspor

02.01.2015 ‐ 30.01.2015

Produksjon lydspor og visuelle portretter

09.05.2016 ‐ 30.06.2016

Innføring av vertskapsordning

11.01.2016 ‐ 12.01.2016

Lansering av faste omvisninger for målgruppen

23.05.2016 ‐ 24.05.2016

Lansering av digital byvandring

17.08.2016 ‐ 17.08.2016

Utstillingsproduksjon

26.10.2016 ‐ 24.11.2016

utstillingsåpning

29.11.2016 ‐ 29.11.2016

Markedsføring og synliggjøring av prosjektet

23.05.2016 ‐ 24.11.2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner

Samarbeidspartner 1
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Kongsberg norsksenter

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Myntgata 8

Postnr / Poststed

3616 KONGSBERG

Kontaktperson

Gunn‐Jorunn Tveiten

Tlf. til kontaktperson

32866880

E‐post til kontaktperson

gunn‐
jorunn.tveiten@kongsberg.kommune.no

Rolle i prosjektet

prosjektstøtte, ekstern

Vedlegg
Vedlegg
l

Samarbeidsavtale___Norsk_Bergverksmuseum_og_Kongsberg_norsksenter.PDF

