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PRESSEMEDDELELSE

Nu kommer børn og unge i Norddjurs tættere
på kulturen
Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

Norddjurs Kommune får en ny kulturtjeneste, der igennem de
næste tre år skal sikre, at børn og unge fra børnehaver, skoler og
ungdomsuddannelser får kulturen ind i hverdagen gennem besøg
på lokale museer og videnscentre.
Der skal masser af museumsbesøg på skemaet de næste tre år for børn og
unge i Norddjurs. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Museum
Østjylland har nemlig i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste etableret
en såkaldt kulturtjeneste med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturtjenesten skal formidle alle læringstilbud til børn og unge fra museer
og videnscentre i kommunen. Samtidig skal der udvikles helt nye
undervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i den seneste forskning
indenfor undervisning i eksterne læringsrum – som for eksempel på museer.
”Tidligere var det udelukkende grundskoler, der anvendte
Norddjurs Skoletjenestes tilbud, men nu bliver paletten af tilbud udvidet, og
vi kommer til at lave forløb for både børnehavebørn, skoleelever og
studerende ved områdets ungdomsuddannelser. Det betyder, at børn og
unge i vores kommune fremover kommer til at opleve kulturen som en rød
tråd igennem hele deres barndom og ungdom lige fra opstart i børnehave
og til endt ungdomsuddannelse”, siger Helle Ingerslev Kristensen, der er
museumsformidler ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og tovholder
på Kulturtjenesten.
Kulturen ind med modermælken
Tanken bag kulturtjenesten er at få kulturen ind i børn og unges hverdag fra
en tidlig alder. Det er vigtigt for at give børn og unge i Norddjurs Kommune
samme forudsætninger, som børn i de større byer har.
”Gentagne møder med kulturen og kulturarven har stor
betydning for børns dannelsesproces, deres syn på verden og deres valg i
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livet. Derfor er det vigtigt for os, at børnene i Norddjurs får mulighed for at
få et forhold til kulturen, på trods af at der er relativt langt mellem de
kulturelle tilbud her i området”, forklarer Helle Ingerslev Kristensen og
tilføjer, at projektet også mere bredt skal skabe ny viden om samarbejder
mellem uddannelsessteder og kulturinstitutioner. Denne viden skal kunne
bruges alle steder i landet, der er præget af få kulturtilbud.
Et godt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og
dagtilbud, skoler og gymnasier er en forudsætning for at kulturtjenesten i
Norddjurs får succes, og der er derfor i projektet et stort fokus på at skabe et
nært samarbejde med lokale lærere og pædagoger. ”Hvis anvendelsen af de
lokale kulturtilbud skal ind med modermælken og fortsætte gennem
barndommen og helt ind i voksenlivet, så er det afgørende, at didaktisk og
pædagogisk personale, som de unge møder på deres vej, bakker op. Derfor
arbejder vi på at skabe en nær tilknytning mellem kulturinstitutionerne og
uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde og gode relationer er simpelthen
en del af projektets dna”, siger Helle Ingerslev Kristensen.
Kulturtjenesten starter op i januar måned 2017 og løber de
næste tre år. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet er tovholder på projektet
og vil derfor løbende formidle og udvikle undervisningstilbud samt hjælpe
andre kulturinstitutioner med at få gang i samarbejdet med dagtilbud og
skoler.

Fakta
 Projektet En bredere og stærkere kulturel læring i
Norddjurs Kommune er et samarbejde mellem Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet, Museum Østjylland og
Norddjurs Skoletjeneste.
 Gammel Estrup – Herregårdsmuseet er tovholder på
projektet, der løber over tre år og er støttet af Slots- og
Kulturstyrelsen.
 Projektet udmønter sig i en kulturtjeneste, der, som noget
nyt, formidler og udvikler forløb for både børn i børnehaver,
elever i Folkeskolen og studerende på ungdomsuddannelser.
 Sigtet med projektet er at få kultur ind i børn og unges
hverdag, så de rustes bedre til voksenlivet.

For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsformidler
Helle Ingerslev Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.
De bedste hilsner fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
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Den nye kulturtjeneste i Norddjurs arbejder med tilbud til børn og unge helt ned i
børnehavealderen. Det er et både sanseligt, aktiverende og lærerigt møde med
kulturarven, når børnehavebørn prøver kræfter med at være riddere for en dag på
Gammel Estrup. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

Det nye kulturprojekt i Norddjurs omfatter også ungdomsuddannelserne.
Læringstilbud for gymnasieelever bygger på tidligere positive erfaringer med
partnerskaber mellem museer og gymnasier. Her har elever på Paderup
Gymnasium ved Randers arbejdet med opdeling af Gammel Estrups
herregårdshistorie. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
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Der er et væld af oplevelser på Norddjurs kulturhistoriske museer, som nu med den
nye kulturtjeneste bliver endnu mere tilgængelige for børn og unge. Foto: Museum
Østjylland

Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården Eammel Estrup i 1926 solgt, og der
blev oprettet et herregårdsmuseum i hovedbygningen i 1930.
Museet hedder i dag Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og er en selvejende institution.
Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel Estrup med dens
oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der
viser herregårdskulturen. Denne samling skal være tilgængelig for offentligheden og til rådighed
for forskningen. Museet perspektiverer sit ansvarsområde nationalt og internationalt.
Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige med de danske herregårde og
alt, hvad dertil hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk,
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.
Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som drives i et
samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet
og Arkitektskolen Aarhus.
Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni måned og juleaktiviteter i
forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk.
Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra udlandet.
Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt mandage i vinterperioden.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 aktive
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige
formidlingsaktiviteter.
Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på museet, heraf er 4 fastansatte
faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på
Dansk Center for Herregårdsforskning.
Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.
For mere information tjek www.gammelestrup.dk, www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648 3001 eller
post@gammelestrup.dk.
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