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Om föreläsarna

Johan Ronnestam Konsult inom digitala medier, creative director, 
föreläsare, innovatör och entreprenör
Webb: www.ronnestam.com
Twitter: @ronnestam

Jasper Visser Projektledare vid New Technology and media, 
Nationaal Historisch Museum i Holland
Webb: http://themuseumofthefuture.com/
Twitter: @jaspervisser

Brit Stakston Mediestrateg, föreläsare och debattörer inom sociala medier,  
arbetar vid JMW Kommunikation.
Webb: http://www.jmw.se/author/brit/
Twitter: @britstakston

Charlotte SH Jensen Webbredaktör vid Nationalmuseet i Köpenhamn.
Webb: http://charlotteshj.wordpress.com/
Twitter: @charlotteshj

Mia Ridge Tidigare Lead Web Developer vid Science 
Museum, London, numera forskarstuderande.
Webb: http://openobjects.blogspot.com/
Twitter: @mia_out

Om föreningarna

MABBAS – förening för museernas arkiv och biblioteksanställda
Webb: www.mabbas.org

IdeK-labbet – en intresseförening för alla med intresse för kulturarv 
och digital kommunikation. IdeK står för Innovation, Idéer, Design, 
Kommunikation och Kulturarv.
Webb: www.idek.se

Digital kommunikation och kulturarv

Alla pratar om digital kommunikation, men vad betyder det egentligen för 
kulturarvssektorn? Vilken kompetens behöver vi för att kommunicera 
kulturarvet till våra digitala användare? Seminariet vänder sig till alla med 
intresse för kulturarv och digital kommunikation. Vi tar upp bland annat 
upp betydelsen av sociala medier, vikten av vägval och strategier, och 
tittar med hjälp av föreläsarna i framtidskikaren.

Datum och plats

Den 11 maj 2011, kl.10–16, Samlingssalen, Nordiska museet, Stockholm

Deltagaravgift

625 kronor (ink. moms), MABBAS-medlemmar betalar 300 kr (ink. moms), medlemskap 
i IdeK-labbet erbjuds dessutom alla deltagare till reducerat pris (100 kr, ord. pris 200 kr).

Anmälan

Anmäl dig via formulär på: http://nyamedier.blogg.nordiskamuseet.se/

Program

Den 11 maj 2011

Inledning av Christina Mattsson, styresman Nordiska museet.
Presentation av Nya medier, Nordiska museet (Sven Rentzhog), 
MABBAS (Mariann Odelhall) och IdeK-labbet (Marika Jonson)
Inspirationsföreläsning: Digital kommunikation 2011. 

Johan Ronnestam 
Let’s innovate! – the opportunities of the 21st century 
for cultural heritage. Jasper Visser
Lunch
Digital kommunikation i sociala medier. Brit Stakston
Sociala medier vid kulturarvsinstitutioner. Charlotte SH Jensen
Kaffepaus
Rethinking the digital museum: what would a museum 
invented in 2011 be like? Mia Ridge
Avslutning, panel och frågor till föreläsarna

Arrangörer: Nordiska museets avdelning Nya medier i samverkan med föreningarna MABBAS och IdeK-labbet.


