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Fra formanden, Jens Olufsen, SAMMUS - Sammenslutningen 
af Museumsforeninger i Danmark - har vi modtaget følgende: 
 
”Bikubenfonden har indstiftet en ny pris - publikumsprisen - 
som uddeles for første gang i 2012. 
 
Det er publikum, altså DIG, som med din stemme afgør hvilket 
museum, der skal have prisen.” 
 
Stem med fra den 30. april til den 3. 

juni 2012 på www.museumsprisen.dk  
 
En faglig jury har nomineret 5 museer, som i særlig grad har 
iværksat projekter, der tager udgangspunkt i den lokale 
forankring, og som gør noget særligt for publikumsoplevelsen. 
 
De fem nominerede museer er: 
 
Lindholm Høje, Nørresundby 
Museet har med udstillingen ”Oldtiden i Limfjordslandet” 
nytænkt den lokale oldtid. Museet udstiller ikke bare 
arkæologiske fund, men viser os livet bag genstandene og gør 
oldtidens dagligliv og omgivelserne til centrum i fortællingen. 
 
Arken - Museums for Moderne Kunst, Ishøj 
Gennem samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner har 
museet udviklet kreativi-teten hos vestegnens børn og unge. 
Samtidig har museet haft succes med ”Utopia-projektet, hvor 
publikum er blevet aktive deltagere. 
 
Moesgård Museum, Århus 
Udstillingen ” De Syv Vikinger ” har med virkemidler fra 
teatrets verden og med anvendelsen af ny teknologi skabt en 
sanselig udstilling. Moesgård belyser, hvordan emner som 
livsvilkår, tro og globalisering er eviggyldige temaer, der knytter 
os sammen med vikingerne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Københavns Museum 
Museet har sprængt rammerne for kulturhistorisk formidling og 
sat fokus på nogle af Københavns udfordringer. Museet har taget 
fat i storbyens identitet og ressourcer og rakt hånden ud til 
moderne brugere gennem interaktive medier i det offentlige 
rum. 
 
Roskilde Museum 
Med udstillingen ” Stemmer fra Fortiden ” har museet med en 
række figurer i byrummet peget på Roskildes bygningshistorie. 
Med en ”App.”, der rummer billeder og stemmer fra fortiden 
bliver det gamle Roskilde og dets beboere vakt til live igen. 
 
Stem fra den 30. april til den 3. juni 2012 - alle kan deltage 
og stemme på deres favorit. Det gøres på 
www.museumsprisen.dk  
 
Resultatet af afstemningen afsløres den 11. juni 2012 på Statens 
Museum for Kunst, hvor prisen på 200.000 kr. uddeles.  
 
Ved samme lejlighed uddeles Bikubenfondens store 
museumspris ” Den Danske Museumspris” på 500.000 kr.  
 

Det er meget glædeligt, at Bikubenfonden nu har indstiftet en ny 
pris, som publikum og dermed Sammenslutningens medlemmer 
kan være med til at afgøre vinderen af.   
 

Så det er os en kærkommen opgave på vegne af Bikubenfonden 
at udbrede kendskabet til den nye pris og opfordre foreningerne 
og deres medlemmer til at afgive stemme på en af de 
nominerede museer. M.v.h. Jens Olufsen 
 

Bikubenfonden har indstiftet en ny museumspris.  
Publikumsprisen på 200.000 kr. 

Prisen uddeles for første gang i 2012. 
 

Vær med i en lokal konkurrence: 
Bestyrelsen udlodder en god flaske whisky  
blandt de medlemmer, der har stemt på vinderen. 
Send hvad du har stemt på til formanden 
john@holmer-as.dk – inden d. 3. juni. 
Bestyrelsen trækker så lod blandt de medlemmer 
der valgte det prisvindende museum. Vi håber at 
Borgcentret på et tidspunkt også kunne være 
med i denne konkurrence.   

Vind en flaske god Whisky 
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