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HUS
BORGERNES
Vejlemuseerne skal
være et regionalt
fyrtårn der samler
mennesker, omkring
kunst, historie og
arkæologi.

Vi giver ny viden og indsigt, skaber
fælles oplevelser, starter samtaler
og er en stemme i den demokratiske
dialog. Vi skal være et fyrtårn, der
har en bred publikumsappel, og er
i stand til at gøre kunsten og
fortiden tilgængelig og værdifuld,
gennem vedkommende og
perspektiverende udstillinger og
aktiviteter.
Et sted hvor folk føler sig velkomne
og ønsker at komme tilbage til.
Et sted, man tager sine venner med
til. Et sted, hvor børn og familier
har lyst at bruge tid, og et sted hvor
elever og studerende kommer – ikke
af pligt men af lyst. Vejlemuseerne
skal være ensbetydende med
kvalitet og gode oplevelser.
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Vi giver dig lyst til
at gå på opdagelse i kunsten,
historien og arkæologien.
Vi giver dig noget
at snakke om og oplevelser
der sætter aftryk.

VORES

VISION
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STYRKER

DIALOG
Vejlemuseerne
starter samtaler
og kvalificerer den
demokratiske
dialog.

Vi bidrager til den demokratiske
dialog ved at gøre historien
tilgængelig og vedkommende, vise
kunstens relevans, give ny indsigt
med vores forskning, skabe fælles
referenceramme og være aktuel i
forhold til tidens dagsordner. Som
museum har vi en central opgave i
at spejle det at være menneske og
en del af et samfund i dag.
Det gør vi ved at starte samtaler
mellem mennesker gennem
udstillinger og aktiviteter, der
er nytænkende, inspirerende og
udfordrerende, og som sætter
aftryk, man husker.
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VIGTIG

OPGAVE
Vejlemuseernes
giver genstandene
en stemme.

Som museum har vi en vigtig
opgave i at udbrede kendskabet til
den viden og de fortællinger vi har
via vores samlinger.
Vi giver genstandene en stemme,
således at publikum oplever dem
vedkommende, interessante og
vigtige.
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MENNESKET I

CENTRUM
For at Vejlemuseerne skal opleves
vedkommende,
er mennesket
i centrum for alle
vores aktiviteter.

Det er gennem mennesker, at
historien bliver nærværende.
Det er i mødet mellem værkerne
og tilskueren, at kunsten får
betydning.
Det er gennem mennesker, at
genstande får liv og det er i mødet
mellem mennesker, at den viden og
indsigt Vejlemuseerne formidler når
længere ud, som ringe i vandet.
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Fire værdier
skal tegne vores
udstillinger og
aktiviteter,
og understøtte
indfrielsen af
Vejlemuseernes
vision.

FIRE
VÆRDIER
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1. BEGEJSTRING

Begejstring smitter og den
begejstrede fortæller kan få alle
til at lytte. Vores begejstring
for kunst, historie og arkæologi
skal være smittende, således
at vores gæster læser, lytter,
oplever og går fra vores
udstillingssteder begejstret,
med ny indsigt og nysgerrighed
på mere.

2. RELEVANS

Relevans er afgørende for,
om publikum besøger vores
udstillingssteder. Relevans gør
udstillinger vedkommende og
relevans gør, at publikum går
i dialog med det, vi formidler.
Men relevans er ikke det
samme som, at vi kun giver
publikum det, de efterspørger.
Relevans er også at gøre det
vigtige vedkommende og at
perspektivere begivenheder,
ting og fænomener. Det er vores
opgave som museum at sikre,
at borgerne oplever, at vores
udstillinger og aktiviteter er
relevante.

3. INDDRAGELSE

For at være en aktiv stemme
i den demokratiske dialog er
det afgørende, at borgerne
ikke oplever museet som en
katedral, hvor kun de særligt
indviede er budt indenfor.
Museet skal derimod være et
sted, hvor alle er velkomne. Vi
vil sikre, at vi er til for alle ved
at inddrage borgere og gæster
i aktiviteter og i udviklingen af
vores museer og udstillinger.

4. OVERRASKELSER

Et besøg hos Vejlemuseerne
skal give oplevelser man husker,
udfordre sanser og forestillinger
om kunsten og historien, samt
vise nye veje. Det gør vi blandt
andet ved, at vi altid overrasker
vores publikum. Det kan være
med udstillingernes opbygning,
de formidlingsgreb vi benytter,
kurateringen af den enkelte
udstilling og i selve valget af,
hvilke udstillinger vi producerer.
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REGIONALT

KULTURBRAND
Vores mål
er at gøre
Vejlemuseerne
til et stærkt
regionalt
kulturbrand.

010

Vejlemuseerne indeholder kilder
af viden, ny forskningsbaseret
indsigt, æstetiske oplevelser og
fællesskaber. Alt det vil vi gerne
have at flere får del i, og derfor
ønsker vi at få flere gæster og nå
bredere ud blandt borgerne.
I perioden frem til og med 2025
har vi derfor som mål at gøre
Vejlemuseerne mere vedkommende,
skabe en tydeligere profil og et
stærkt regionalt kulturbrand, der
står for kvalitet og gode oplevelser

VORES VISION
2021-2025

NØDVENDIGE

TILTAG

For at nå vores mål
har vi i perioden 2021-2025
følgende tiltag:

• De faste udstillinger på
Kulturmuseet fornyes og
gøres familievenlige.
• Kunstmuseet er i gang med
en revitalisering, hvor de faste
udstillinger fornyes.
• På Kunstmuseet etableres
der et lærings- og oplevelsesrum for børn og voksne.
• Der arbejdes på at etablere
et oplevelsescenter ved
Egtvedpigens grav

• Kunstmuseets udstillingsareal
udvides ved at inddrage dele
af det nuværende magasin.
• Der produceres nye
udstillinger ved Ravningbroen
og Bindeballe station.
• Vingsted Jernaldermiljø		
udvikles til at blive et
jernaldervidenscenter for
skoler, uddannelsesinstitutioner, lægfolk og andre, der
har en interesse i jernalderen.
• Skoletjenesten styrkes.
• Udvikling af det gode
værtsskab.
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