Jak promować
i finansować
Małe Muzea

20 grudnia 2018,
Dwór Opriszewskich
w Kłóbce

Fundacją Ari Ari we współpracy z Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku, zaprasza
na spotkanie i szkolenia poświęcone tworzeniu ciekawej oferty turystycznej w małym muzeum!

Jak stworzyć ciekawe muzeum?
Jak szukać finansowania?
Jak napisać dobry wniosek i skutecznie aplikować w konkursach dotacyjnych?
Jak współpracować z otoczeniem i konkurencją?
Proponujemy debatę oraz szkolenia, podczas których uczestnicy będą wspólnie opracowywać pomysły
skutecznego promowania i finansowania muzealniczej działalności.
Szkolenia będą przede wszystkim dyskusją, wymianą doświadczeń i okazją do wzajemnego inspirowania.
Termin: 20 grudnia (czwartek), godz. 9.30-17.30
Miejsce: Dwór w Kłóbce, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce,
Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Uczestnicy: do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli, organizatorów, pracowników
i współpracowników muzeów prywatnych i społecznych, galerii, ośrodków kultury, bibliotek,
oddolnych inicjatyw i organizacji pozarządowych, zainteresowanych przedmiotem spotkania i szkoleń.
Szkolenia: zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów i / lub deklaracji
użyczenia samochodu [kilometrówka]. Zapewniamy przejazd z Włocławka do Kłóbki
(prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu).
ZGŁOSZENIA: Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 14 grudnia 2018.
Wersja online: https://link.do/oCBwc
Wersja edytowalna: Jako załącznik na adres: ariari@ariari.org
Kontakt: e-mail: ariari@ariari.org
tel. +48 78563462 |+48 668289915
Zapraszamy!
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Program
9.30 – 10.30

1. Powitanie i prezentacja uczestników:
# Moje Muzeum

10.30-12.00

2. Pomysł na projekt oferty turystycznej:
# Projekt muzealniczy jako oferta turystyczna.
# Upowszechnianie oraz promocja.
# Dobre i złe praktyki.
# Rekomendacje.

12.00-13.00

3. Muzeum jako opowieść:
#Jak zrobić ciekawą wystawę?
# Jak opowiedzieć muzeum?
# Rekomendacje.

13.00 -13.30
13.30-15.00

Przerwa obiadowa
4.Warsztaty „grantowe”:
# Konkursy dotacyjne, programy grantowe i alternatywne finansowania.
# Jak napisać wniosek?
# Jak aplikować w konkursach: cel, działania, budżet.

15.00-16.00

5. Muzeum jako medium:
# Wizualizacja.
# Fotografowanie i filmowanie.
# Promocja w mediach.

16.00 -17.30

6. Dyskusja:
#Jak współpracować z mieszkańcami, samorządem lokalnym,
instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

