PRESSMEDDELANDE

Fars dag = Museidagen = Sant!
Museer förändras inte = Falskt!

Utställningar, visningar, verkstäder & frågesporter.
Uppsalas museer bjuder på aktiviteter för besökare
i alla åldrar på temat Sant eller falskt?
Museidagen i Uppsala arrangeras alltid på Fars dag. I år
innebär det söndag 12 november. Många av Uppsalas
tjugo museer håller då öppet från kl 12-16.
Det bjuds på massor av roliga och lärande aktiviteter. På
Gustavianum kan du t ex följa med bakom kulisserna in
i arkiven. Evolutionsmuseet berättar om vad forskarna
vet om dinosaurier och hur de vet det. Biotopia reder ut
vad som är sant och falskt om Upplands rovdjur.
– Fejknyheter och alternativa sanningar är ett aktuellt
ämne. Det fångar vi upp på årets Museidag, säger Mattias Enström, marknadsförare och intendent på Bror
Hjorths Hus och ordförande i den museiförening som
står bakom initiativet.
– Det museerna presenterar i sina utställningar är ofta
väldigt väl underbyggt av mångårig forskning. Nya
upptäckter gör att presentationen av olika föremål eller
företeelser ständigt fördjupas och breddas. Och ibland
också helt kan förändras.
Museidagen arrangeras av Uppsalamuseernas informationsförening, en förening som samlar museernas
informatörer och marknadsförare. Föreningen är ett
samarbetsorgan med syfte är att sprida kunskap och
information om Uppsalas tjugo museer.
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• Vad är äkta, kopierat och
falskt?
• Hur arbetar en forskare?
• Kan du avslöja växtexperternas alternativa sanningar?
• Hur fungerar källkritik?
• Vad är förintelseförnekelse?
• Hur tolkar vi vår omvärld utifrån våra sinnesintryck?
• Vad är egentligen sanning
och myt om Stefans näsa, Eriks
reliker, Anne Frank och Olof
Rudbeck?
Passa på att stilla din nyfikenhet och gör ett försök att avslöja bluffar och lögner!

PROGRAMMET?

Programmet finns bifogat detta
mejl. Du hittar det också på
www.uppsalasmuseer.se.

BILDER?
Kontakta respektive museum
för lämplig bild.

FRÅGOR?

Lotta Saetre, Botaniska trädgården, på 018-471 28 74.
Katja Jahn, Upplandsmuseet,
på 018-16 91 34.

