20. marts 2020

Vejledning

Helsingør i Coronaens tid
Tak fordi du vil hjælpe os med at huske historien om Helsingør i Coronaens tid!

HVAD VIL VI GERNE HØRE OM?
Først og fremmest vil vi gerne høre om, hvordan du oplever hverdagen? Hvad er
anderledes? Hvilke problemer oplever du, hvad glæder du dig måske over, hvad tænker du
om situationen? I sidste ende bestemmer du selv, hvad du har på hjertet!
Formen kan f.eks. være:
• en lille dagbog, som følger udviklingen fra dag til dag
• et eller flere fotos af ting eller steder, som for dig fortæller om en ændret hverdag
• et lille videoklip, hvor du deler dine tanker
• en børnetegning

HVORDAN KAN DU AFLEVERE?
Vi vil gerne modtage dit materiale digitalt via e-mail til museerne@helsingor.dk
Tekst kan vedhæftet i de mest gængse formater, som Word, PDF og RTF. Ligeledes
modtager vi fotos i TIFF og JPG format, samt korte video optaget med mobiltelefon. Ønsker
du at sende mere omfattende materiale, f.eks. længere videosekvenser, så kontakt os
venligst først.
Hvis du sender os billeder, scannede tegninger mv., så husk også at beskrive dem med ord,
så vi ved hvad de viser.
Vi vil bede dig om at du i e-mailens emnefelt skriver ”Coronahistorie” efterfulgt af dit navn.
Du er velkommen til at sende materiale til os flere gange. Så beder vi bare om, at du skriver
et tal bag dit navn, startende med 1. Altså fx ”Coronahistorie Hans Hansen 1”.
Du er også velkommen til at aflevere materiale, som ikke kan sendes med e-mail, som f.eks.
en håndskreven tekst eller en original tegning. Blot må du så vente med at komme forbi
museet, til vi igen holder åbent.
Vigtigt: For at vi kan bruge dit materiale, er det vigtigt, at du udfylder blanketten nedenfor.
Du kan scanne eller affotografere den udfyldte blanket, og sende den med e-mail sammen
med dit materiale. Du behøver kun at sende én blanket, selv om du sender flere e-mails.
Du kan også komme forbi museet når vi har åbent igen, og aflevere den udfyldte blanket.
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HVAD GØR VI MED DIT MATERIALE?
Det kan tænkes, at vi umiddelbart efter epidemiens ophør laver en virtuel udstilling på
vores hjemmeside. Det er også muligt, at der kommer en egentlig, fysisk udstilling. Med
tiden vil materialet sikkert også blive brugt til at skrive artikler, indgå i bøger og meget
andet.
Det er imidlertid for tidligt at sige noget om lige nu. Som alle andre venter vi på Museerne
Helsingør på at hverdagen vender tilbage, og vi kan begynde at lægge planer igen.
Men vi kan helt sikkert love dig, at vi gemmer dit bidrag godt og passer på det, så historien
om Helsingør i Coronaens tid også kan blive fortalt langt ude i fremtiden.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af os. Vi foretrækker e-mail, men om
nødvendigt kan du også ringe. Bemærk: vi besvarer e-mail hurtigst muligt, og normalt
senest den følgende hverdag. Men vi beder om din forståelse, hvis situationen ændrer sig.
Med venlig hilsen
For Museerne Helsingør
Museumsinspektør Nicolai Juel Vædele: nivad@helsingor.dk – tlf. 25311801
Museumsinspektør Lars K. Christensen: lachr@helsingor.dk – tlf. 25311815
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Afleveringsblanket

Helsingør i coronaens tid
Undertegnede har indleveret materiale til Muserne Helsingørs indsamling om hverdagen
under corona-epidemien:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
E-mail:
Telefon:
Jeg bekræfter, at materialet må indgå i museets samlinger, og at det må bruges som følger
(sæt X):
__ Materialet må bruges af museet til formidling af historien om Helsingør i coronaens tid
på skrift, i digital form og på anden måde. Jeg bevarer ophavsrettet til materialet, herunder
fotos og video, men museet kan bruge det til alle ikke-kommercielle formål. Museet må
give andre adgang til materialet, mhp. historisk forskning og formidling på samme vilkår.
__ Materialet må bruges af museet som ovenfor anført, men kun i anonymiseret form. Mit
navn må ikke fremgå offentligt.
Jeg bekræfter, at personer der optræder genkendeligt på fotos og video, er indforstået
med, at materialet sendes til og bruges af museet.
Dato:

Underskrift:

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
Det er helt frivilligt om du vil svare på følgende, men det vil være en stor hjælp for os at
vide:
Hvor gammel er du?

Hvad er dit køn?

Hvad er dit erhverv?
Hvordan har du hørt om denne indsamling?

Vi siger mange tak for din hjælp!
Med venlig hilsen
Museerne Helsingør

