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VAD HÄNDER? 

✓ ViRAL-

webquestarna görs 

klara och översätts 

 

✓ Vår största VR-

produktion är 

nästan klar! 

 

✓ Fler 360º-videor är 

på väg 

 

ETT LYCKLIGARE ÅR 
Det finns inget argument mot att 2020 var ett av de svåraste åren i modern tid. Det 

påverkade vår hälsa, vår ekonomi, våra sociala relationer, vår utbildning och vår 

kultur. Mer specifikt tvingade det oss in på nya sätt att undervisa och lära, skapa 

kultur och konsumera kultur. Mer än någonsin har det digitala avslöjat sig som något 

vi inte längre kan leva förutan. Besök på museer med 360 ° videoteknik och 

konstverk skapade med förstärkt eller virtuell verklighet (AR och VR) blev allt 

vanligare. Det råder inget tvivel - framtiden är digital. 

 

Vi på ViRAL led också av effekterna av denna pandemi. Eftersom vi var ett 

internationellt projekt fick vi inte resa till det transnationella partnermötet i Osijek, 

Kroatien eller till Coventry, Storbritannien. Under den gemensamma 

personalutbildningsveckan där, skulle vi ha undersökt de resurser teamet har skapat 

under de senaste två åren. Ändå tror vi bestämt att saker och ting kommer att bli 

bättre. Vårt arbete och de band som binder oss samman är starkare än imaginära 

geografiska gränser. Digital teknik hjälper oss i vårt uppdrag och vi är stolta över vad 

vi förbereder för dig inför 2021. 

 

 

geografiska gränser. Digital teknik hjälper oss i vårt uppdrag och vi är stolta över vad vi förbereder för dig inför 2021.  

 

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) 
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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 ViRAL-

projektet 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 

 

https://www.erih.net/service/photo-galleries/erih-and-events/erih-conference-2020-oberhausen-d-online
https://www.mdc.hr/en/in-focus/activities/
https://www.facebook.com/VIRAL-363845321020632/

