Verksamhetsrapport från museerna, april 2019
Stor succé för Dagny Larssons trädgård på Konsthallen, många verk har också blivit sålda.
Kvalitetsverk ut till publik samtidigt som det lite lättar på trångboddheten i vårt konstmagasin. Dagny
skänkte ju drygt 100-talet konstverk med möjlighet till försäljning, dock med villkoret att
försäljningssummorna endast får användas till konstutställningar. Pengarna kommer alltså att läggas i
en speciell fond.
På museet hölls onsdagen efter påskveckan ett lunchföredrag, där mordet på Olof Palme
penetrerades. Väldigt initierat och intressant genomgånget av vår egen Peter Ross Lindholm.
I foajén har vi visat Nytt och återvunnet – Tilde och Line, en examensutställning om klädmode. Stort
reportage i TA och även SVT har visat från utställningen, se
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/de-skapar-klannningar-av-cykelslangar-och-soppasar
Vi producerar nu en utställning om det nya ÖVRE som har lunchvernissage fredag 10 maj och som
kommer att visas i museets foajé hela sommaren . Vi har också gjort en liten utställningskatalog som
bekostas av Energiverken. Ett samarbete med Hållbar utveckling och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Express Yourself – vi har nu avslutat vår workshopsserie där vi arbetat med tillsammans med
Söderslättsgymnasiets språkintroduktionsprogram och det estetiska programmet. Eleverna har,
parallellt med nedslag i utställningen Nell i Stormen och Nells olika händelser i livet, utforskat
möjligheterna med streetart och graffiti. Efter detta samarbete är museet inte längre sig likt – med
taggade toaletter, med elevernas uttryck på egen vägg i utställningssalen (där för övrigt även
Trelleborgs första lagliga vägg finns) och vi har intagit den coolaste workshopsytan på bussen utanför
museet. Roligt att det händer så mycket på Torget! Projektet har finansierats av Sparbanken Skåne
och Region Skåne. Se gärna filmerna från serien, de ligger på Trelleborgs Museums facebooksida.
Valborg på Trelleborgen
Valborg – tradition sedan 2003. Vår nya kyrkoherde Anna Hult höll ett medryckande tal till vårens
ära. Silverfalken höll en sprakande eldshow som gladde alla och Shirine kulade och sjöng in våren på
sitt alldeles speciella sätt. Stort publikrekord! 994 klickade besökare!!! Magisk kväll
Andra möten har ägt rum om med Nätverket för Ensammuseer, samt med lokala förvaltningar ang
Sommartorg och Skåneleden. Malmö museer förlade en heldag här på museet för hela sin
ledningsgrupp, 13 personer – roligt och de var mycket nöjda med sin dag!
Lovaktiviteter under påsken:
På museet Påskpyssel och äggjakt, dels för allmänheten, dels för fritidsgårdarna. Dessutom Påskquiz
med mentometer. Mängder av barn och härlig stämning! Magora höll i två andra aktiviteter: En dag
då ungdomarna gemensamt målade en stor graffitibild (loggan som de även har på sina tröjor) på en
stor svart duk. Tanken är att duken ska kunna tas med på olika event för marknadsföring. Dagen efter
hölls, i samarbete med Streetcorner, en öppen workshop för allmänheten; ”Graffiti på bussen”. Det
blev verkligen lyckat och åldrarna på barnen varierade mellan 5 och 16 år. Nu hör ungdomarna av sig
i tid och otid till Streetcorner, för de vill skapa mera. Det behövs verkligen en laglig vägg i Trelleborg
där de kan få lov att uttrycka sig tillsammans!
På Konsthallen bjöds sagoläsning 3 gånger om dagen. Väldigt uppskattat och Oliver Lazarevski har
gjort en fin film om det hela.
Trelleborgen hade sin traditionella äggrullning på borgvallen och öppen vikingagård.

Magora, som ju är ett av våra ungdomsprojekt, har också haft ett möte med Oliver Lazarevski för att
brainstorma kring en voddcast-serie som är tänkt att spelas in från och med v. 19. Den är tänkt som
en möjlighet, att på ett roligt och ungdomligt sätt, visa och berätta om det som händer på Trelleborgs
Museum – det kommer att bli intervjuer och debatter med både personal och konstnärer.
PÅ Kulturmagasinet har det bland annat varit filminspelning med SVT – en dag på magasinet, ett
avsnitt till barnprogrammet Saibo. Redan visade avsnitt av serien finns att se på SVTPlay.
Till våra samlingar har vi också fått motta en gåva av lösa gamla biostolar, tillverkade av Dux möbler.
Trelleborgen har i april haft öppet lördagar och söndagar: glada besökare – mest tyskar och danskar.
Glasburen i Caféet har nu fått ett jättefint solskydd i! Fantastisk skillnad på värmen i café och butik.
Kulturskolan har haft ”Tidigmusik konsert”- jätteroligt med glada, duktiga barn och Familjen Carling
har haft en fantastisk jazzkonsert som fick hela borgen att gunga!
Citysamverkan förlade sitt årsmöte till Borgen och vi har också stått som värd för en
Besöksnäringsträff, trevligt att byta erfarenheter och visa upp Trelleborgen.
Missa nu inte invigningen av utställningen om Övre – fredag 10 maj, kl 12, på museet!
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