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Kvindemuseet rykker museumsformidlingen ud i bylivet med et nyt 
mobilt pop-up museum, der skal tage temperaturen på kønsdebatten 
anno 2018 - og ikke mindst: sætte gang i den. 

Indvielse v.  viceborgmester Camilla Fabricius  
Skåltale under den aprilblå himmel, mens vi sparker dæk over en snak 
om køn, kultur og historie i dag.    

Baggrund 
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 har inspireret bredt 
til gentænkning af byens kulturtilbud. Kvindemuseet fik i efteråret 
2017 bevilliget 450.000 kr. af Aarhus Kommune til etableringen af 
et pop-up museum, der skal ramme nye målgrupper og invitere 
til samarbejde. Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-
Ahmads kommentar lød dengang: 

”Kvindemuseet har virkelig gentænkt sig selv. Jeg synes, at ideen om 
et pop-up museum, der kan møde publikum på nye steder, er utrolig 
spændende. Det vidner om, at gentænkning er kommet for at blive i 
Aarhus.” 
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INDHOLD OG PROGRAM, 
KONTAKT POP-UP KOORDINATOR 
SARA BRADLEY:  
SB@KVINDEMUSEET.DK // 25 45 45 25

YDERLIGERE INFORMATION, 
KONTAKT MUSEUMSINSPEKTØR 
JULIE ROKKJÆR BIRCH:
JRB@KVINDEMUSEET.DK // 25 45 45 23

At tage museet ud af museet 
Det mobile to-go-museum er en dialogsatellit og en 
museumsuudstilling, der med humor og viden vil udfordre og 
inspirere til overvejelser over køn, historie, ligestilling m.m.

Med udstillinger placeret i ladet på den lille italiensk-producerede 
scootervarevogn, Piaggio Ape, bliver pop-up museet et genkendeligt 
indslag i bybilledet. 

Forskellige aktiviteter, som eksempelvis det nye Køn Redelighed-
brætspil, der er udviklet til pop-up museet, og hvor publikum kan 
dyste på deres viden om køn, gør den kulturhistoriske viden både sjov 
og let tilgængelig. 

Ud i Aarhus 
Henover sommeren dukker mobilmuseet op på steder som:

- Bruuns Galleri 
- Dome of Visions 
- Dokk1 
- Salling Rooftop 
- Aarhus Pride 
- Ladywalk 
- Aarhus Volume 
- Food Festival 
- Aarhus Børneteaterfestival    .... og mange flere.  
  
Samtidig er der sat tid af i kalenderen til ad hoc udflugter, hvor 
museet kører ud i det blå og laver udstillinger alle steder i byrummet 
med overraskelsesmomentet som en del af museumsoplevelsen.    
 
Hvornår og hvor det mobile museum er at finde, kan ses på 
Kvindemuseets hjemmeside og sociale medier fra slutningen af april. 
Her bliver det også muligt at booke et besøg af mobilmuseet. 

 
LINK TIL TIMELAPSE HER >>
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https://www.youtube.com/watch?v=3A2tFWatgRM

