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imellem bladene på
jorden er der fyldt med
spirer og nyt liv.
Vi er allerede tre
måneder inde i det nye år. 2016 afsluttede vi meget
karakteristisk med stor aktivitet på alle fronter; i form
af særudstillinger, arrangementer, udstillinger andre
steder i det danske land og ikke mindst alle de ekstra
mange rundvisninger og besøgende på museet. Vi
nåede et pænt stykke over 25.000 gæster. Det er utrolig flot, og vi er stolte af det fine besøgstal.
I forlængelse af efterårets gode nyhed fra Aarhus
Kommune om økonomisk støtte til museets fremtidige
drift fulgte der en stor indsats med gennemarbejdelse
af Museets forretningsplan – et udkast skulle ligge klar
før jul. Sideløbende hermed er vi stadig i gang med
sonderinger i forhold til Museets optimale placering og
organisering. Også her er vi optimistiske. Hvorvidt vi
undgår en mellemfase med en midlertidig adresse er
tvivlsom, men det ville absolut være det bedste for
museet og arbejdspladsen som helhed.
Ovartaci Fields er som bekendt et stort og nytænkende
2017-projekt – og samtidig en væsentlig del af denne
sondering, hvor museet i et frugtbart samarbejde med
virksomheder i Business Park Skejby går nye veje.
Kunsten, som på den ene eller anden måde relaterer
sig til Museet og kunstsamlingen, skal bringe nye
temaer, historier og oplevelser ind i virksomhederne.
Og modsat får Museet erfaringer med en ” ny
museumsform” – formidling og udstillingskoncepter.
Der er meget på ” det store program” for hele 2017.
Endnu et år med særudstillinger, arrangementer og
spændende udstillingssamarbejder med Charlottenborg
og KØS. Et stort arbejde venter os i forhold til at få
museet placeret geografisk og organisatorisk. Vi glæder os til, det er vel i havn, og al arbejdet for museets
fremtid kunne ikke lade sig gøre uden betydningsfuld
støtte fra fonde, kulturudviklingspulje, politikere, kon-
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sulenter og Museets støtteforening.
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