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ETT LYCKLIGARE ÅR
VAD HÄNDER?
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Fram till dess vill ViRAL-teamet uttrycka sin tacksamhet för ditt stöd och önskar dig ett lyckligare nytt år.

VÅRA MÖTEN
Tyvärr har pandemisituationen hindrat oss från att träffas fysiskt. Ändå kunde vi träffas online fredagen den 11 december
och fatta några beslut om nästa steg och vårt arbete framledes:
✓ Gemensamma personalutbildningsveckans nya datum: 1-5 februari 2021 (online)
✓ Transnationella partners möte nya datum: slutet av maj 2021 (Stockholm, Sverige)
✓ Slutliga transnationella partners mötesdatum: juni / juli 2021 (Dornbirn, Österrike)

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta dokument återspeglar endast
författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av den information som finns i detta.
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NYHETER FRÅN WUPPERTAL
ViRALs partner Stadtarchiv Wuppertal var närvarande
vid European Route of Industrial Heritage - ERIH
Conference 2020 som ägde rum i Oberhausen,
Tyskland, och online. De presenterade ViRALprojektet för en bred publik av experter och
företrädare för området industriellt arv. Mer info här.

UNDER TIDEN I OSIJEK...
Våra kroatiska kollegor från Muzej
Slavoniej introducerade ViRAL i en
onlinekonferens, MUVI LAB 2020,
organiserad av Museum
Documentation Center. Du kan
kolla mer info här.

Vi är på Facebook!
Följ oss
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