Lustrupholm den 4. juni 2014

Kære Dreki
I forlængelse af jeres møde med Christin og det efterfølgende svar, kommer her
vores oplæg.
Ribe VikingeCenter arbejder på at udvikle aktiviteter i retning af en mere autentisk
og mere vedkommende formidling for vores gæster. I den forbindelse har de
frivillige vikinger (ikke ferievikinger) en meget vigtig rolle i samspil med vores
kollegaer.
Set i den sammenhæng, har vi iværksat et treårigt projekt, hvor Christin, som
dramaturg, er tovholder på en række nye tiltag. Alle vores temaer og aktiviteter er
/ bliver i den forbindelse vendt og revideret, - derfor også rytterugen.
Dreki har været med i VikingeCenterets formidling gennem mange år, og er blevet
en større og større gruppe, - og hvor vi ser rigtig gode muligheder for at udvikle
samarbejdet yderligere. Jeres potentiale er jeres heste. Det er dem, som gør jer
unikke og som skal være med til at gøre rytterugen til noget særligt.
Tidligere har opvisningerne været omdrejningspunktet, fremadrettet kunne det
være godt med mere fokus på hestene som en integreret og vigtig del af livet i
vikingetiden. Vi foreslår at den første af dagens opvisninger erstattes af et
hestemarked / en hestehandel, dvs. vi bygger videre på den proces der startede
sidste år. Christin vil ugen igennem være igangsætter og tovholder, så alle får den
bedst mulige start.
Vi vil gerne invitere jer til et planlægningsmøde, hvor I sammen med Christin
planlægger ugen i formidlingen, og hvor vi også vil være med. Vi foreslår mandag
den 9.6. – mandag den 16.6. – mandag den 23.6. eller onsdag den 25.6. i
tidsrummet kl. 19 - 21.
Vi er klar over, at nogle måske ikke kan se sig selv i de nye tiltag, hvilket vi
respekterer fuldt ud, - som altid er der også muligheder i værkstederne på
Markedspladsen, i Snittehuset, i Tinghuset og på Storgården.
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