TECKNINGSMUSEET
Vi anser att det nuvarande utvecklingsavtalets mål är en bra grund, då det beskriver
utvecklingsområden som är både intressanta ur ett lokalt och regionalt perspektiv, såväl som
nationellt och internationellt.
Avtalet fokuserar på de tre områden som är under ständig utveckling på Teckningsmuseet: att
vara ett konstnärligt centrum för teckningskonsten, att vara ett attraktivt besöksmål, och inte minst,
att vara en viktig resurs gällande kunskap och bildning om teckningskonsten.
I dessa utvecklingsmål inryms såväl våra egenproducerande utställningar med samtida
teckningskonst, som vårt arbete med att vårda och visa museets samling. Detta bidrar också till
den attraktivitet som Teckningsmuseet besitter: besökarna får en unik inblick i teckningskonsten
men kan också imponeras av den nordiskt stilfulla arkitekturen, slå sig ner i cafét eller skapa i vår
öppna tecknarateljé. Detta leder oss vidare till den omfattande pedagogiska verksamhet som
museet producerar för både barn/unga och vuxna. Vi erbjuder workshopar, lovverkstäder,
guidade visningar samt fritt skapande i vår verkstad som är öppen för alla.
Vi önskar därför fortsatt en överenskommelse kring ovan nämnda utvecklingsmål, som rimmar väl
med våra fokusområden och Teckningsmuseets position som hela Hallands teckningscentrum.
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Från: Nyhammar Eva KS STAB
Skickat: den 30 augusti 2017 08:48
Till: Zanotto Alfiero KS STAB
Ämne: Fwd: Teckningsmuseet

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: "Jonas Heintz" <jonas.heintz@laholm.se>
Datum: 29 augusti 2017 21:55:27 CEST
Till: "Eva.Nyhammar@regionhalland.se" <Eva.Nyhammar@regionhalland.se>
Kopia: Johan Hjert <johan.hjert@laholm.se>
Ämne: Teckningsmuseet
Hej Eva!
Hoppas du har haft en fin sommar!
Här kommer en beskrivning av vår verksamhet samt hur vi ser på framtiden.

Med vänlig hälsning
Jonas Heintz
Museiansvarig Teckningsmuseet
Laholms kommun
Kulturenheten
Direktnr: 0430 153 84
Mobil: 0702 39 73 44
E-post: jonas.heintz@laholm.se
Postadress: 312 80 Laholm
www.laholm.se
www.teckningsmuseet.se
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