
I samarbete med Vasamuseet, Stockholm

Inbjudan
Välkommen till Vasamuseet och utdelningen av det internationella pris som Hans

Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum Horizon, årligen delar ut

2012 års pristagare är Stephen Inglis
chef för Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, Oujé-Bougoumou, Kanada

 för att, tillsammans med Creeindianerna, ha förverkligat en dröm
 för att ha skapat ett centrum i Oujé-Bougoumou, där James Bay Creefolkets

kultur lyfts fram, förmedlas och hyllas
 för att ha byggt broar mellan det traditionella och det samtida, mellan unga

och gamla, det lokala och det globala
 för att han länkar kunskap, stolthet och respekt med skönhet

Priset delas ut lördagen den 10 november kl. 14.00 – 16.00
Lilla filmsalen, Vasamuseet, Stockholm

Program
Presentation av Hans Manneby och Minnesfonden
Årets pristagare Stephen Inglis presenteras och 2012 års pris delas ut

*****
Samtal och diskussion
Stephen Inglis presenterar “Aanischaaukamikw: a museum, a collection and a
community”.
Därefter följer ett samtal kring temat ”Museet som uttolkare och aktiv scen för
möte mellan generationer” tillsammans med Maria Dalhed, Vasamuseet och
hemlig gäst. Samtalsledare Nancy Hushion, Kanada/Frankrike.

********

Årets pristagare, Stephen Inglis, är antropolog med examina från universiteten i
Brittish Columbia och Calcutta. Hans huvudintresse är ursprungsbefolkningars
historia och kulturella traditioner. Sedan 2010 har han med starkt deltagande av
grupper av kanadensiska James Bay creeindianer skapat Cree Cultural Institute som
manifesterar värdet av att ta tillvara och dela kunskap, traditioner och berättelser för
att bygga framtiden.

Dagen arrangeras av Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum
horizon.

Programmet  hålls på engelska
Anmäl i entrén: Prisutdelningen Hans Mannebys minnesfond



I samarbete med Vasamuseet, Stockholm

Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum Horizon, delar sedan
2009 årligen ut ett internationellt pris till en person som bidragit med utvecklande
och förnyande tankar kring museers roll i dagens samhälle, lokalt och globalt.
Tidigare pristagare är Paul Msemwa, Museum and House of Culture, Dar es Salaam,
Tanzania, Teresa Morales, Uníon de los museos comunitarios, Oaxaca, Mexico och
Elizabeth Codova La’O, Museo Sang Bata Sa Negros, Filippinerna.

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling har fem
ledamöter: Anita Theorell, ordförande, Stockholm, anita.theorell@comhem.se, Elisabet
Olofsson, sekreterare, Stockholm, samp@samp.org, Paul Msemwa, Museum and House of
Culture, Tanzania, director@houseofculture.or.tz, Anita Larsson Modin, Västarvet,
anita.larsson-modin@vgregion.se och Louise Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, louise.m.andersson@skl.se.
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