Pressemeddelelse fra Vejle Museum

Ny mobil guide til Vejles historie
”I dag var jeg med mine forældre til tivoli på
Kirketorv…det var fuldstændig mageløst…jeg
havde glædet mig i en hel uge…hele pladsen var
fyldt op med karruseller, gynger, loppecirkus, …
gøglere…den skæggede dame…Jyllands stærkeste
mand, der kunne løfte min far op over hovedet i et
snuptag…”
Sådan begynder en lille audiofortælling om
Kirketorv i Vejle. Camoufleret som
dagbogsoptegnelse, fortæller den om pladsen foran
Vejles ældste kirke Sct. Nikolai og er dermed et
eksempel på, hvad det nye wwwvejleguide.dk
blandt andet har at byde på.
www.vejleguide.dk går i luften på Kirketorv den
24. april
Fredag den 24. april kl. 15 går Vejle Museums nye mobile guide til byens historie i luften. Navnet
er www.vejleguide.dk og klikker man med sin 3G mobiltelefon ind på netop den adresse, får man
adgang til en mobilplatform med små audiofortællinger, historiske kortfilm, tekster og historiske
billeder.
Åbningen markeres ved et lille arrangement midt på Kirketorv den 24. april kl. 15, hvor
Kulturudvalgsformand Dan Skjerning og turistchef Morten Damgaard vil klippe den virtuelle snor
og afprøve www.vejleguide.dk på Kirketorv og inde i Sct. Nicolai Kirke.
Alle interesserede er velkommen til at kigge forbi arrangementet, hvor formidlingsinspektør Jacob
Knudsen ved samme lejlighed vil give en kort introduktion til www.vejleguide.dk.
www.vejleguide.dk – din mobile guide til byens historie
www.vejleguide.dk er Vejle Museums bud på at fortælle byens historie, der hvor den foregik og
lade den komme til live ved hjælp af video- og lydklip, billeder og tekster. De fortalte historier
gemmer sig i Vejles historiske midtby, fordelt på 12 destinationer. Der er blandt andet fortællinger
om moseliget Dronning Gunhild i Sct. Nicolai kirke, middelalderens gadebelægning i Torvegade og
det gamle hospital ved Nørretorv. Nogle historier er stadig synlige i bybilledet, andre er skjulte og
der veksles mellem store pladser og små enkeltstående destinationer.
Med www.vejleguide får du dermed din egen personlige historiske guide, der står til rådighed for
dig efter museets lukketid. Alt hvad du behøver, er en 3G mobiltelefon, et fornuftigt mobilt
bredbåndsabonnement og helst browserprogrammet Opera Mini, hvorfra man med sin mobil skal
klikke sig ind på adressen www.vejleguide.dk. Selve servicen er gratis. Der betales kun almindelig
mobiltakst.
Skulle du ikke have et mobilt bredbåndsabonnement eller en 3G telefon, kan du alligevel godt få
glæde af vejleguide.dk. På www.vejleegnensmuseer.dk. kan du downloade den samlede
webplatform, enkelte lyd og filmklip, samt en pdf udgave af tekster, billeder og kort.

Pressebilleder:
Vedlagt et pressebilleder, der frit kan benyttes.
Billedtekst: Oplev det historiske Vejle via din egen mobiltelefon.
Yderligere information
www.vejleguide.dk er støttet af Kulturministeriets Kulturnet Danmark puljen og udviklet af Vejle
Museum, med teknisk hjælp fra Videnscenter for integration, samt Vejle Stadsarkiv, der har leveret
de historiske billeder.
Yderligere information om www.vejleguide.dk kan fås ved henvendelse til formidlingsinspektør
Jacob Knudsen, Vejle Museum på tlf.: 7623443258 eller mail: jackn@vejle.dk

