INDSTILLING TIL MiD´S FORMIDLERPRIS 2022
Kender du et projekt, som er kvalificeret til MiD´s formidlerpris 2022
Det er nu du kan gøre din indflydelse gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller
formidlingsmæssige tiltag, som du ønsker at nominere til MiD´s FORMIDLERPRIS 2022

Baggrunden for prisen
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer.
Erfaringsmæssigt må vi erkende, at der bliver lavet mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter store som små - rundt om i landet, som desværre foregår uden særlig offentlig bevågenhed.
MiD vil gerne bringe de bedste formidlingsprojekter og/eller tiltag frem i lyset og påskynde én vinder ved
det årlige ODM formidlerseminar. Derfor uddeler vi MiD´s FORMIDLERPRIS 2022. Vi håber at prisen vil
motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Indstillingskriterier
Dit indstillede projekt eller formidlingstiltag skal have fundet sted i løbet af 2020 eller 2021. Vi tager begge
år med pga. Covid-19. Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være
mindre i omfang med kort og intensiv varighed. Enkeltpersoner eller museer som institution kan ikke
indstilles til nominering.
Formidlingsprojektet eller tiltaget skal ifølge dit synspunkt være
• Vedkommende • Relevant • nytænkende
enten i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere, hvilket vi beder dig gøre
rede for i din begrundelse.

Udvælgelsesprocessen
Indsend en kort beskrivelse af projektet (max 1000 anslag) samt dine begrundelser (max 1000 anslag) for
hvorfor netop din nominering fortjener prisen.
Du kan indstille i alt 3 projekter eller tiltag. Du må gerne indstille egne projekter.
1. Indstil dine nomineringer indtil 1. februar 2022 ved brug af skemaet som sendes til bp@aros.dk
2. Der nomineres tre blandt de indsendte projekter. MiD bestyrelsen vurderer og udvælger. Heraf vælger
bestyrelsen ET vinderprojekt.
3. Præsentation af de tre nominerede samt prisuddelingen til vinderprojektet finder sted på ODM
formidlerseminar 2022.
På baggrund af ovenstående kriterier vurderer og vælger MiD´s bestyrelse et vinderprojekt blandt de
indsendte projekter og tiltag.

INDSTILLEREN ER:
NAVN
INSTITUTION/MUSEUM
MAIL
TELEFON
HVEM STÅR BAG FORMIDLINGSPROJEKTET/TILTAGET?
NAVN
INSTITUTION/MUSEUM
MAIL
TELEFON
HVOR FANDT DET STED?
NAVN
ADRESSE
HVAD HEDDER PROJEKTET/TILTAGET?
TITEL
TIDSPUNKT/PERIODE
KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET/TILTAGET (MAX 1000 ANSLAG)

BEGRUNDELSE FOR DIN INDSTILLING AF PROJEKTET/TILTAGET (1000 ANSLAG)

BILLEDER AF - ELLER 2 MINUTTERS FILM OM PROJEKTET. (skal vedhæftes)

