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Den här verksamhetsrapporten kommer ganska kort inpå den förra så i stort sett fortskrider
arbetet med det vi lyfte upp i den förra verksamhetsrapporten. Nytt är att vi gått in i arbetet
med att förnya vårt audioguide-system för att bättre möta framtidens krav och förväntningar.
Dessutom har hela vårt utbud till kulturgarantin översatts till digitalt format.
Som en liten minnesuppfriskning bifogar jag här nedan den förra verksamhetsrapporten
eftersom den ganska väl beskriver vad som är aktuellt hos oss nu:
Museiverksamheten fortskrider bakom stängda dörrar, men i full fart. Vi ser fram emot att
öppna igen, och även om vi förstås inte kan veta exakt hur det blir med den saken, så
planerar vi för en fullspäckad högsäsong med massor av aktiviteter för allmänheten.
Trelleborgen planerar för Öppen vikingagård, Vikingasommar, sago- och musikshower för
barn, krigarshow och återbesök av succékonceptet Blåkullalajv.
På Trelleborgs Museum kommer vi att för första gången erbjuda visningar för allmänheten
under hela högsäsongen, varje tisdag till lördag. Visningarna kommer att hållas av en
utbildad arkeolog i utställningen Öga mot öga och i utställningen om Jan Troell. Konceptet
blir en spjutspets i förmedlingen av kommunens spännande kulturarv. Vi kommer även att
erbjuda bildpedagogik i Stadsparken och planerar för en färgsprakande utställning med
konstnären Matz Nordell.
Axel Ebbes konsthall planerar också att slå upp sina portar, kanske för sista gången innan
ombyggnationen, och i sommar kommer där att visas en utställning med verk av Botvid
Kihlman.
20 februari öppnade utställningen Stickaktivism! som består av en 6 kilometer lång
halsduk som turnerar runt i världen. Just nu är den i Trelleborg, och den del av den hänger i
taket på Valen. Utställningen uppmärksammar våld i nära relationer och tillsammans med
ABF arrangerar museet en föreläsningsserie på temat. Vi har även delat ut mängder med
“aktivistpåsar” till allmänheten innehållande garn och stickor. Trelleborgarna har i sin tur
lämnat in massor med stickade alster till museet som kommer att följa med halsduken på sin
turné över världen.
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På Trelleborgen fortgår arbetet med en ny basutställning och en presentation kommer att
hållas för förvaltningschefen runt månadsskiftet.
Arbetet med omdaningen av Axel Ebbes konsthall går nu in i projekteringsfasen.
Arkitekterna har gjort ett fantastiskt jobb i att tolka våra önskemål och vi är övertygade om att
slutresultatet tydligt kommer stärka Trelleborgs status som kulturstad.

