
INTERPRETATION  
I VÄRLDSARVET del 3
Välkomna till vårt tredje seminarium under rubriken »Interpretation  
i världsarvet «. Temat för den här träffen är: Digitala lösningar för att  
aktivera och synliggöra det osynliga. 

Under seminariet kommer vi gemensamt diskutera hur vi tillgängliggör och skapar givande 
upplevelser av sådant som inte är så lätt att se med ögonen. Ett exempel är hällristning-
arna; hur kan vi anpassa upplevelsen för att tillgängliggöra annars osynliga ristningar för 
besökare och intresserade ? Finns det bra digitala lösningar ? Hur ser vi på användarupp- 
levelsen ? Och hur skapar vi engagemang kring det som är svårtolkat ? Erbjuder ny teknik 
och nya medier också en ny sorts upplevelser ?

Tillsammans diskuterar vi och skapar en djupare förståelse för hur vi kan bli utveckla 
digitala lösningar som både bidrar till forskningen och ger spännande upplevelser för våra 
besökare. 

Genom att bjuda in konstnärer, designers och forskare i samtalet för att börja utformning-
en av vad som kan komma att bli en nystart för tillgängliggörandet av hällristningarna i 
Tanums världsarv.

I samverkan med Kulturarvsakademin* – som med kulturarvet i fokus är en resurs för sam-
verkan och delaktighet för ett hållbart samhälle – bjuder vi in både akademi och praktik  
till seminarier och workshops för att hitta tankar, idéer och teoretiska förhållningssätt för 
att utveckla olika former för interpretation i Tanums världsarv. Vi hoppas på din medverkan  
i detta utvecklingsarbete och att träffarna kan inspirera till nya sätt att arbeta med  
kulturarv även utanför världsarvet.

DEL 3 I SEMINARIESERIEN

5 DECEMBER KL.  9–16
PÅ VITLYCKE MUSEUM

INTERPRETATION
I VÄRLDSARVET

VÄLKOMMEN TILL

Anmäl dig senast den 31 november!Se nästa sida.

Du hittar oss 2 km söder om Tanumshede i norra Bohuslän. Välkommen!
www.vitlyckemuseum.se | 0525-209 50

Verksamheten på Vitlycke museum bedrivs av Västarvet  
– Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv. www.vastarvet.se

http://vastarvet.se
http://vitlyckemuseum.se
http://vitlyckemuseum.se


PROGRAM 5/12
09:00  Kaffe

09:20–09:30  Nuläget 
 Hans Lundenmark, pedagog, Vitlycke museum

09:30–10:00  Rock art in three dimensions – Current work and future possibilities.  
 Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv

10:00–10:30  Paul Henningsson, Musedia

10:30–11:00 Mixed reality walks. 
 Marika Hedemyhr

11:00–11:30 Ny media nya möjligheter. 
 Hannes Arvid Andersson 

11:30–12:00 Visualisering och gamifiering i historiska miljöer. 
 Helena Hulth, Disir production 

12:00–13:00  Lunch

13:00–14:30  Workshop

14:30–15:00  Kaffe

15:00–16:00  Sammanfattning

 anmälan & mer info   Aleka Karayeorgopoulos, Enhetschef, Vitlycke museum, Västarvet   
   aleka.karayeorgopoulos@vgregion.se    
   Mejla din anmälan senast den 31 november.

* Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska Kulturarvsstudier, CCHS/Göteborgs 
universitet, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Statens museer  
för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Museinätverk Väst genom Borås museer,  
Kulturförvaltningen i Göteborg och Stiftelsen Bohusläns museum.

Du hittar oss 2 km söder om Tanumshede i norra Bohuslän. Välkommen!
www.vitlyckemuseum.se | 0525-209 50

Verksamheten på Vitlycke museum bedrivs av Västarvet  
– Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv. www.vastarvet.se
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