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Industrikultur udstilling 2007
for

Region Syddanmark
Invitation til Region Syddanmarks museer, foreninger,
virksomheder og privatpersoner.
Kom og udstil karakteristiske industriprodukter,
transportmidler, industriel levevis m.v. fra perioden
1848 - 2010.
Arrangør For sejl i 1000 år i samarbejde med:
Sønderborg Kommune
Region Syddanmark
Danfoss Universe
Syddansk Universitet

Kom og udstil din spændende historie på den smukke
Honnørkaj foran Sønderborg Slot. En vandring gennem
udstillingsområdet fører de besøgende fra det tidlige
industriprodukt til den hypermoderne intelligente vare
Den teknologiske fremtid vises i samarbejde med
Danfoss Universe.
Formål: Ca. 250 m Syddansk udstilling af industrikultur
1848-2010.
Fokus: Tidens Jern– og Metalindustri, maritim
kommunikation og maritim teknologi.
Tema: Tidens produkter, produktion, producenter, energi,
transport og forbrugere.
Vilkår: Udstillerne får vederlagsfrit telt, pavillon eller
lignende stillet til rådighed. Max. 6x3 m. Eventuel
mulighed for økonomisk hjælp til transport af
udstillingsgenstandene.
Sikring: Udstillingen indhegnes og der vil være nattevagt
på området. Arrangementet forsikres gennem TRYG.
Skoler: Midt i udstillingsområdet udstilles vinderprojekter
fra den kommunale skolekonkurrence Min kommunes
industri netop nu
Museum Sønderjylland, Cathrinesminde Teglværk
udvælger og opbevarer de bedste projekter for eftertiden.
Museet har modtaget økonomiske midler fra
Kulturarvsstyrelsen til formålet.

Museum Sønderjylland
Sønderborg Havn - 29. august til 2. september 2007
Placering på Honnørkajen foran Sønderborg Slot

Entre: Der forbeholdes ret til at opkræve entre i
weekenden.

Honnørkajen og Sønderborg Slot

Hvem er vi?
For sejl i 1000 år er et sekretariat under det fondsejede selskab Ryslinge
Cultural Adventure ApS, der siden 2004 har arrangeret maritime,
kulturelle og historiske festivaler i Danmark.
Tre festivaler i Odense og én i København har siden 2004 skabt en ny
standard for festivaler på et højt kvalitetsniveau.
I samarbejde med kommuner, fonde, universiteter, erhvervsskoler,
produktionshøjskoler m.v. etablerer sekretariatet kompetencecentre til
gennemførelse af festivalerne.
Et samarbejde med Undervisningsministeriets Tips– og Lottomidler,
Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt en række private fonde gør
det muligt at finansiere budgetter på typisk mellem 2,5 mio. kr. og
4,5 mio. kr.
I 2007 har For sejl i 1000 år sekretariat i såvel Odense som Sønderborg.
Fra år 2007 kan sekretariaterne påtage sig mindre eventopgaver med
specifikt tema, til en pris alle kan betale.
Sekretariaterne har økonom Steffen Møller som ansvarlig leder.
Daglig leder af Sønderborgkontoret er administrationschef
Susanne Hossfeld.
Sekretariatets øvrige medarbejdere er ansat med specifikke opgaver, der
spænder fra logistik, infrastruktur, historie og samfundsfag, design og
markedsføring til nærkontakt til skoler og uddannelsesinstitutioner.
For sejl i 1000 år udgiver en række bøger og publikationer primært til
brug i folkeskolen.
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