
Det händer mycket på Arbetslivsmuseernas Dag i Tidaholm.   

T I D A H O L M   6  M A j  2 0 1 7

I N B J U D A N  T I L L

Nu har ert museum och förening chansen och möjligheten att synas lite extra.  
Tillsammans kan vi nu göra ett minnesvärt evenemang där er förening och museum 
tillsammans med andra utställare visar upp sina skatter. 
 

Låt oss ge besökarna en upplevelserik och spännande dag, där Ni visar upp era 
aktiviteter. Ge alla möjlighet att få vara med och uppleva något, att få se, lyssna, 
känna på och kanske få möjlighet att prova och testa olika aktiviteter, sådant som er 
förening och museum vill visa upp. 
  
Syftet är att få fler besökare till ert museum, men även väcka intresse för alla våra 
arbetslivsmuseer.

Arbetslivsmuseernas Dag 2017 är öppen för alla NAVs medlemmar utan kostnad. 
Vi kommer även att bjuda in andra utställare. Det finns naturligtvis möjlighet att sälja 
egna och andras produkter, böcker, tidskrifter, hantverk, mat m.m.

industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst

AnmälAn, frågor 
och informAtion

Kontaktperson, 

Per  Rosén   076 -876 41 76     perr@navivast.se
Einar Brodin  070 -530 77 79    einar@navivast.se

nAV kommer att marknadsföra och synlig-
göra denna viktiga dag på olika sätt.

Afficher att sätta upp på anslagstavlorna

Artiklar och pressinfo i ett antal tidningar

Information på egen hemsida och på 
våra samarbetspartners

Annonser i lokala tidningar

Utskick till olika föreningar och grupper

Presentation på Tidaholms kommuns 
storbildsskärmar vid infartvägarna

Evenemangskalendern för Västsverige 

 

Anmälan kan göras på telefon, via e-post eller 
personligen Du kan även använda vår anmäl-
ningsblankett eller via vår hemsida; 
www.navivast.se/arbetslivsmuseernasdag2017

nAV kommer även på olika sätt presentera 
och synliggöra alla utställare. Därför är det 
viktigt att vi får din anmälan så tidigt som 
möjligt. Gärna tillsammans med ett foto som 
presenterar er monter/utställning

Till Arbetslivsmuseernas Dag kommer vi 
att bjuda in branchfolk från olika verksamhe-
ter, bussbolag, politiker, företag och organi-
sationer i ex. turistbranchen.

Boka in den 6 maj kl. 10.oo-17.oo!                      
Vi behöver din preliminära anmälan redan nu, 
så vi på bästa sätt kan planera och förbereda 
så att vi alla får en bra dag tillsammans!

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 15,  S- 534 21   Vara        Tel:  072- 246 92 32             E- post:  info@navivast.se 
Org. nr. 80 24 61- 14 13          Bankgiro: 780- 73 65          Hemsida:  www.navivast.se 
www.facebook.com/industriocharbetsliv.se

nAVs medlemmar och alla arbetslivsmuseer  
är hjärligt välkomna. Vi och Tidaholms kommun 
hjälper till att lösa de praktiska problem som 
kan finnas. 
 
Kontakta oss

AnmälAn SEnASt 10 APril



Det händer mycket i Tidaholm av tradition 
denna dag, första lördagen i maj månad.

motorlördag som fyller staden med oli-
ka gamla veteranfordon och som avslu-
tas med en cruising på kvällen

lions anksim  på ån Tidan

tidaholms museum  öppnar sin som-
marutställning. Årets tema är ”Filmfabri-
ken”

Allt detta lockar många besökare från när 
och fjärran. 2016 kom 3-4000 besökare, 
vilket ger bra förutsättningar för vårt evene-
mang.

Arbetslivsmuseernas Dag. Vi håller till 
på den vackra Vulcanön som rymmer så 
mycket industrihistoria. Parkering, inträde 
och alla program är gratis för besökare.  
För utställarna finns tält med tillgång till 
bord, stol och el.  Det bra ytor utomhus för 
våra aktiviteter och verksamhet.

nAV kommer som tidigare att bjuda in sina 
samarbetspartners, Innovatum, Västarvet, 
Industrihistoria i Väst, ArbetSam, Riksarkivet/
Landsarkivet, regionens fyra hembygdsförbund, 
Maritimt i Väst, Idrottshistoriska sällskapet m.fl.

Program för dagen görs i samarbete med 
representanter för Tidaholms kommun. Vi 
samarbetar även med Tidaholms museum 
och Idrottshistoriska museet i Tidaholm.

Vårt mål är att vi skall bli minst 50 utställare, 
och kunna visa upp 100 olika yrken, i traditio-
nel och tidstrogen  klädsel. Vi önskar visa upp 
yrken och dess historia på ett levande sätt.  
Låt besökarna få vara med och uppleva ert 
museum och er utställning som något unikt 
och fantastiskt. 

Var med och delta och gärna med inspire-
rande aktiviteter både för barn och vuxna. 
Ge alla besökarna möjlighet att se, lyss-
na, berätta och visa hur man gjorde förr. 
Det är helt fritt och upp till er att skapa egna 
aktiviteter. 

Ni får gärna samarbeta ihop med andra ut-
ställare eller på egen hand vara aktiva runt 
om på hela utställningsområdet. 

Att använda sig av dofter, ljud och personer 
uppklädda i autentiska kläder är några sätt 
att skapa känslor och upplevelser.

Det finns möjlighet till försäljning, av alle-
handa produkter, även mat som kolbullar, 
ärtsoppa eller nybakat bröd.

Tillsammans 
blir vi starka.

På Vulcanön 
framför Tidaholms 

museum, mitt i Tida-
holm, bygger vi upp 

ett utställningsområde.     
Där kommer de flesta 

av alla aktiviteterna att 
äga rum, men vi kom-
mer även att växa ut-
anför ön, mot torget 
och på de gräsytor 

som finns vid Idrotts-
historiska museet.    

Ett fAntAStiSkt tillfällE Att SynAS 

lörDAgEn 6 mAj 10.oo-17.oo 
Vi räknar med att vi tillsammans med Tidaholms museum och 
Tidaholms kommun har någon intressant eller känd person som 
inviger dagen. Inbjudan har gått ut, men ingenting är klart.  

Tidaholms museum kommer att inviga årets sommarutställning 
”filmfabriken”

På området ställer vi upp en scen, Vi kommer att bjuda in några 
kända och duktiga kulturpersonligheter, samtidigt får vi möjlighet 
att flera skall kunna genomföra korta föredrag i ämnen som kan 
intressera våra besökare.

Vi tänker oss en konferencier som kan presentera utställarna 
både från scen och från era egna platser.

Vulcan musikkårs mässingssextett spelar så det hörs och sät-
ter sin musikaliska prägel på dagen.
  
Vulcans gamla smedjan står öppen för visningar och  aktiviteter 

Vi genomför en kort tipspromenad för att få  besökarna att gå runt 
bland utställarna och på så sätt hjälpa till att presentera en mång-
fald av våra arbetslivsmuseer.  
Vinsterna finns tydligt anslagna och synliggör alla givare genom 
att presenteras på Vinstlistan. 
Priserna delas ut som en programpunkt. 

Mer information över dagens händelser och program uppdateras 
kontinuerligt och finns på vår hemsida; www.navivast.se

informAtion  
På Vulcanön mitt i Tidaholm finns de flesta av våra aktiviteter. Via bron 
vid bibliotekets parkering ser vi till att alla utställare kommer in till om-
rådet, från kl. 07.oo för att bygga upp sina utställningar. Det finns  stora 
ytor för olika aktiviteter med tillgång till tält. Bord, stol och el ingår.

Tidaholms 
museum Idrottshistoriska

 museetParkering


