
Vad är ett tema?
Vad är tematisk interpretation?

Välkommen på "kunskaps-picknick" med ISN
Fjärås-Bräcka, 22 augusti

Inom interpretationsbaserad kommunikation har "tema" en central roll. Det utgör
själva kärnbudskapet omkring ditt valda natur-/kulturarvssamanhang, som både
besökare ska kunna återkoppla till och som dessutom lotsar hela din
interpretationsinsats.

Men vad är ett interpretationstema och när och hur formuleras det? Med natur- och
kultursköna Fjärås vid sjön Lygnern i Kungsbacka som exempel, undersöker,
diskuterar och övar vi praktiskt kring metoden "Tematisk interpretation”.
En “kunskaps-picknick”, till självkostnadspris.

Dagen vänder sig till dig som är bekant med interpretations-perspektiv och vill lägga
till praktiska färdigheter som du kan tillämpa i ett eget projekt. Målet är att du efter
dagen ska ha fått förståelse för begreppet tema, kännedom om grundstegen i
tematisk planering, samt praktisk erfarenhet av formulering av interpretations-tema.

Workshopen coachas av Paul Henningsson, interpretationskonsult musedia,
tillsammans med Anita Synnestvedt, forskare och doktor i arkeologi.



Datum:måndag 22/8, kl 09:00 - ca 15:00

Plats: Fjärås Bräcka, Kungsbacka kommun. Vi reser med lokaltrafik alternativt egen
transport. Dagen inleds och avslutas vid naturum Fjärås Bräcka.

Pris: Självkostnadspris för resa och mat. Kostnadsfri workshop/material.
Vid naturum Fjärås Bräcka finns en servering med lättare lunchrätter, soppor,
smörgåsar,kaffe etc. Alternativt kan du ha med egen lunch och fika.

Resa: Tåg & buss (Västtrafik) till och från Fjärås Bräcka:

09:15 | Västtåg, Göteborg C
09:48 | byte Kungsbacka, buss 742
10:05 | ankomst Bräckaskolan

15:34 | buss 741, Bräckaskolan
16:04 | byte Kungsbacka, Västtåg
16:30 | ankomst Göteborg C

(Anslutningar från Halland via Kungsbacka möjliga, liksom vid behov tidigare återresa från
Bräckaskolan, se: www.vasttrafik.se)

Övrigt: Från Bräckaskolan är det ca 15-20 minuters promenad till naturum Fjärås
Bräcka. Under promenaden passerar vi Fjärås kyrka, delar av Fjärås naturreservat,
längs åsryggen, en vägsträckning som har funnits sedan förhistorisk tid.

Ha gärna bekväma promenadskor och enkelt sittunderlägg (till exempel sittdyna,
påse med dagstidning etc). Tag med papper och penna. Arbetsmaterial för övningar
mm skickas ut vid anmälan. Vid riktigt dålig väderprognos (åska med driv-is) ställs
dagen in!

Anmälan: skicka ett mail till interpretsweden@gmail.com
Ange gärna om du reser i egen/kollegas bil eller om du ansluter med annan
resa/anslutning.

O.s.a senast 17 augusti 2022 OBS! Max 10 deltagare

Länkar:
Västtrafik https://www.vasttrafik.se
naturum Fjärås Bräcka https://www.naturumfjarasbracka.se/
Områdeskarta https://osm.org/go/0YHNh9B5--
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