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Nu kan ni anmäla er till Arbetslivsmuseernas Dag 2020!
Arbetslivsmuseernas Dag arrangeras nu för sjunde året i rad, för att synliggöra våra arbetslivsmuseer som upplevelserika besöksmål.
Arbetslivsmuseernas Dag är en möjlighet till att visa upp ert museum och er verksamhet för nya
målgrupper samt att träffa kolleger och samarbetspartners.
2020 är vi på Vilans Fritidsområde i Skara, en fantastisk plats med bra förutsättningar och stora
ytor för utställare både inomhus och utomhus.
Arbetslivsmuseernas Dag arrangeras av NAV i samverkan med Skara-Lundsbrunns Järnvägar,
Skara kommun, Innovatum, Studieförbundet Vuxenskolan och Skara Gille.
Välkommen att anmäla er till Arbetslivsmuseernas Dag, så vi tillsammans kan synliggöra och visa
upp mångfalden av alla fantastiska besöksmål och det kulturarvsarbete som sker inom regionen.

Förutsättningar

NAV som organisation kan lägga grunden till evenemanget men det är Vi utställare som bestämmer hur
stort och bra det blir, därför behövs vi alla. NAVs
medlemsorganisationer är grunden till ett riktigt bra
evenemang.
Vi hoppas nu, att i första hand våra arbetslivsmuseer
och andra industrihistoriska föreningar gör sitt bästa
för att visa upp sig och synliggöra den mångfald av
fantastiska besöksmål som finns inom regionen.
Som utställare finns möjlighet att överraska alla
besökare med upplevelser, hantverk och försäljning i
olika former.
I likhet med tidigare år är det tillåtet att sälja egentillverkade produkter, böcker, hantverk, mat mm.
Det är enkelt att besöka Vilans Fritidsområde med bil,
buss eller cykel om man inte vill åka tåget, direkt in på
området Det är gratis entré och gratis parkering.

Alla kan åka med tåget till Vilan

Det kommer att bli ett innehållsrikt program med en
lång rad spännande aktiviteter.
Skara-Lundsbrunns Järnvägar kommer att köra en
rälsbuss mellan järnvägsstationen i centrala Skara och
Vilanhallen för besökare som vill komma med tåg.
Första avgång sker med inbjudna gäster som anländer
till Vilanhallen strax innan vi inviger dagen. Utanför
Vilanhallen finns plats för fler äldre fordon, exempelvis
bussar och brandbilar tillsammans med fler yrkesfordon, tyngre motorer och kanske äldre traktorer.

Skattjakt med fokus på barnfamiljer

Förra årets skattjakt blev ett uppskattat inslag både
bland barn och deras föräldrar.
Vi planerar därför att genomföra vår skattjakt/
detektivjakt, bland de utställare som har någon barnaktivitet.
Ett annat av många inslag är modelltågskörning med
flera aktiviteter att prova på.
Arbetslivsmuseernas Dag ska vara ett evenemang för
hela familjen.

Modevisning som förr

Yrkesparaden (Modevisning i gamla yrken från förr)
på Volvo museum 2019 lockade många deltagare och
var ett populärt inslag bland publiken. Nu skruvar vi till
det så det blir ännu bättre. Vi synliggör programpunkten inför dagen genom att även presentera ”Yrken som
försvann”.

Som ett led i detta efterlyser vi därför exempel på
yrken som försvunnit för att om möjligt presentera
och berätta om dessa yrken på, men framförallt inför
Arbetslivsmuseernas Dag. En del av dessa presentationer av yrken görs i samarbete med Skaraborgs Läns
Tidning.
Det uppskattas mycket av våra besökare att alla utställare är klädda i tidstypiska kläder och visar upp sina
yrkesfärdigheter för besökarna, antingen genom sina
produkter, aktiviteter eller hantverk.

Marknadsföring

Evenemanget planeras marknadsföras på olika sätt.
Här exempel på några:
Affischer och flyers för alla utställare/museer
Banderoller ex. på Järnvägsmuseet i Skara
Samarbete med Skara kommuns turistbyrå
Information av olika slag vid ”Trandansen”
Skara kommuns ledreklam vid två infarter
Annonser och radioreklam
Presentation och information på NAVs hemsida
med länkar till utställarnas hemsidor
med mera

Servering med film- och bildvisning

Vi bygger upp en serveringyta i hallen med 60-70
platser för besökare att sitta ner och fika eller köpa
enklare mat, korv med bröd. I närhet till severingen
placerar vi en större väggduk. Här finns åter en möjlighet för våra utställare att presentera sin verksamhet med filmer och bilder. Vid ingången utanför hallen
finns matservering både för utställare och besökare.
NAV bjuder alla utställare på kaffe/te och fralla till
alla utställare vid 10-tiden innan öppnandet.
Medlemmar i NAV har som tidigare år möjlighet
till subventionerad lunch.

Ekonomi

Utställare har möjlighet till ekonomiskt transportstöd
vid speciella eller tyngre föremål.
Regler för detta finns på NAVs hemsida.
Här finns även tips på boende för dom som önskar
övernattning.

Övrigt

Utställare har separat infart med egen ingång till
utställningen. Om någon önskar finns möjlighet att redan
från fredag vara där och bygga upp innehållet i sin
monter. Utställarna har även tillgång till egna omklädningsrum och toaletter.

PRELIMINÄR ANMÄLAN
KAN GÖRAS NU!

Vi behöver din preliminära anmälan för att anpassa programmet
och presentera er förening. Alla anmälda utställare får en kort
presentation med en länk direkt till egen hemsida.
Beskriv kortfattat vilka aktiviteter och yrken ni vill presentera
i er monter, samt ange önskemål om övriga utställarbehov.
Anmälan görs lättast via anmälningsformulär som finns på
NAVs hemsida;

www.navivast.se/anmalan-arbetslivsmuseernasdag

INFORMATION, FRÅGOR OCH
PERSONLIG ANMÄLAN

Arbetslivsmuseernas Dag med alla aktiviteter håller öppet 11-16
Önskar ni mer information, har frågor?
Kontakta,

Einar Brodin 070 -530 77 79

einar.brodin@navivast.se

Vi tar tacksamt emot alla tips till ett bra evenemang! Ring eller
maila!
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