
Dag 1, tisdag 6 september
 
08.30-09.00     
Incheckning, frukostfika och mingel.
Plats: Rosariet vid fint väder.

09.00-09.15
Välkomsttal i anslutning till fikaplats.

09.15-11.50 
• Mysteriet på Fredriksdal - en interaktiv 
introduktion till Helsingborgs museum.
I grupper och i form av en vandring utforskar 
deltagarna olika delar av museet. Aktiviteten 
kryddas med utmaningar. 
• Visning av utställningen Varannan Vild!
• Då, nu och sen. Att arbeta med en 
varumärkesplattform.
• Centrum för byggnadsvård. 
• The Perfect House.

12.00-13.00
Lunch på Fredriksdal Trädgårdskafé.

13.10-14.25 
Lär känna publiken, del 1. Välj två spår, ett som 
utförs innan och ett efter fikan.

Spår 1. Den mystiska publiken. Vilka är de? 
The Audience Agency delar erfarenheter och 
metoder.                             
Spår 2. Betydelsekompassen Seismonat om 
kulturens värde. Hur skapar vi värde för 
besökarna?

Spår 3. Innovationer x4 Helsingborgs museums 
satsningar under H22 City Expo.
Spår 4. Kultur i vården. Satsningar och 
erfarenheter från museerna. 

14.30-14.50     
Eftermiddagsfika i närheten av aktiviteterna.

14.55-16.00     
Lär känna publiken, del 2.

16.10-16.40     
Historien får liv – teaterguidning på Fredriksdal 
museer och trädgårdar.

18.15-21.00     
Gemensam middag i centrala Helsingborg.

Dag 2, onsdag 7 september

09.00-09.45     
Fika i och presentation av Destination Utekök, 
en av årets utomhusutställningar.

09.50-11.50     
Arbetsgruppsmöten: 

• Byggnadsvård och hantverk
• Levande samlingar
• Pedagogik (skola och vuxna)
• Chefer 

12.00-12.50     
Lunch i Trädgårdskafét

13.15-14.20 
Visning i Kärnan - en del av Helsingborgs 
museum.
Kärnan är den enda kvarstående byggnaden 
av det medeltida Helsingborgs slott. Den 
som följer med upp till toppen får njuta av en 
fantastisk utsikt över Helsingborg och delar av 
den danska kustlinjen. 
OBS! Kärnan är inte tillgänglighetsanpassad, 
det finns endast trappor (188 trappsteg till  
toppen). Vi kan erbjuda en alternativ visning.

14.30-15.30 
Fika och avslutning på Möllebackens 
restaurang och café.

Med reservation för ändringar.

Anmälan
Anmälan senast 8 augusti.
Skanna QR-koden för 
att komma till 
anmälningsformuläret. 
Anmälan är bindande.

Gisela Trapps väg 1, Helsingborg • fredriksdal.se

PROGRAM

VÄLKOMNA TILL 2022 ÅRS FRI-MÖTE  
6–7 september på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.


