
WWaass  ttuunn  wwiirr  EEhhrreennaammttlliicchheenn??

WWiirr

o bbeettrreeuueenn  BBeessuucchheerriinnnneenn  uunndd  BBeessuucchheerr

o bbeewwiirrtteenn  GGäässttee  bbeeii  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunndd
ddaass  TTeeaamm  ddeerr  EEhhrreennaammttlliicchheenn,,

o ggeessttaalltteenn  FFüühhrruunnggeenn  mmiitt  vveerrsscchhiieeddeenneenn
SScchhwweerrppuunnkktteenn,,

o bbeerreeiitteenn  iinnhhaallttlliicchh,,  oorrggaanniissaattoorriisscchh  uunndd
pprraakkttiisscchh  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunndd
AAuusssstteelllluunnggeenn  vvoorr  uunndd  ffüühhrreenn  ssiiee  dduurrcchh,,

o ffüühhrreenn  hhaannddwweerrkklliicchhee  IInnssttaanndd--
sseettzzuunnggssaarrbbeeiitteenn  aauuss,,

o ssiinndd  ttäättiigg  bbeeii  VVeerrwwaallttuunnggssaauuffggaabbeenn  uunndd
AArrcchhiivviieerruunngg..

WWiirr  ttuunn  nnoocchh  mmaanncchheess  mmeehhrr,,  jjeeddeerr  
nnaacchh  sseeiinneenn  IInntteerreesssseenn  uunndd  
FFäähhiiggkkeeiitteenn..  

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  NNeeuuee  iinn  uunnsseerreerr  RRuunnddee..

Kontakt: 
Hoesch-Museum 
Eberhardstr. 12, 44145 Dortmund 
Tel. 0231 844 5856 (Di bis Do 9.30 – 16.00 Uhr) 
Email: Hoesch-Museum@web.de 

www.hoeschmuseum.dortmund.de 
www.facebook.com/kallahoesch 

Öffnungszeiten : 
Di und Mi 13.00 – 17.00 Uhr, Do 9.00 – 17.00 Uhr 
So 10.00 – 17.00 Uhr 

HHOOEESSCCHH  ––  MMuusseeuumm
DDoorrttmmuunndd  

WWiirr  EEhhrreennaammttlliicchheenn  
ddeess  HHooeesscchh--MMuusseeuummss  

ssuucchheenn  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  uunndd  bbiieetteenn  

iinntteerreessssaannttee  uunndd  vviieellsseeiittiiggee  
BBeettäättiigguunngg  uunndd  GGeemmeeiinnsscchhaafftt..  



WWaass  iisstt  ddaass  HHooeesscchh--MMuusseeuumm?? 

EEss  iisstt  eeiinn  hhiissttoorriisscchheerr  OOrrtt,,  aann  ddeemm 

o üübbeerr  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  MMoonnttaanniinndduussttrriiee  
bbeerriicchhtteett  uunndd  ddeerr  SSttrruukkttuurrwwaannddeell  ddiisskkuuttiieerrtt  
wwiirrdd,,

o ddiiee  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  HHooeesscchh--KKoonnzzeerrnnss  ddaarrggee--
sstteelllltt  wwiirrdd,,

o PPrroodduukkttiioonnss--  uunndd  AArrbbeeiittssaabbllääuuffee  ddeerr  SSttaahhll--
hheerrsstteelllluunngg  uunndd  --vveerraarrbbeeiittuunngg  vveerrddeeuuttlliicchhtt  
wweerrddeenn,,

o ddiiee  PPrräägguunngg  ddeerr  SSttaaddtt  uunndd  ddeerr  MMeennsscchheenn  
dduurrcchh  ddiiee  IInndduussttrriiee  ggeezzeeiiggtt  wwiirrdd..

WWaass  iisstt  ddaass  BBeessoonnddeerree  aann  ddiieesseemm  MMuusseeuumm?? 

o EEss  wwuurrddee  ggeeggrrüünnddeett  vvoonn  HHooeesscchhiiaanneerrnn,,  ddiiee  
ddaass  MMuusseeuumm  mmiitt  ddeemm  GGeeiisstt  ddeerr  AArrbbeeiittsswweelltt  
ddeerr  SScchhwweerriinndduussttrriiee  uunndd  mmiitt  iihhrreerr  VVeerrbbuunn--
ddeennhheeiitt  mmiitt  HHooeesscchh  pprrääggtteenn  uunndd  ddiieesseenn  GGeeiisstt  
aallss  EEhhrreennaammttlliicchhee  wweeiitteerr  eerrhhaalltteenn..

o DDaass  AAllllttaaggssggeesscchhääfftt  iinn  aalllleenn  FFaacceetttteenn  wwiirrdd  
dduurrcchh  ddiiee  EEhhrreennaammttlliicchheenn  ggeemmeeiisstteerrtt,,  iinnzzwwii--
sscchheenn  vviieellee  NNiicchhtt--HHooeesscchhiiaanneerr..  AAllllee  bbrriinnggeenn  
iihhrree  bbeessoonnddeerreenn  FFäähhiiggkkeeiitteenn  uunndd  SSiicchhttwweeii--
sseenn  iinn  ddiiee  AArrbbeeiitt  iimm  MMuusseeuumm  eeiinn  uunndd  bbiillddeenn  
eeiinnee  ggeesseelllliiggee  GGeemmeeiinnsscchhaafftt..
IImm  MMuusseeuumm  aarrbbeeiitteett  eeiinnee  hhaauuppttaammttlliicchhee  LLeeii--
ttuunngg,,  eeiinn  eehhrreennaammttlliicchheerr  VVoorrssttaanndd  uunndd  eeiinnee  
GGeesscchhääffttsssstteellllee  ddeess  TTrrääggeerrvveerreeiinnss  „„FFrreeuunnddee  
ddeess  HHooeesscchh--MMuusseeuummss  ee..VV..““..

WWaass  iisstt  ddeerr  RRaahhmmeenn  ddeerr  eehhrreennaammttlliicchheenn  
AArrbbeeiitt??  

o DDiiee  EEiinnssäättzzee  ssiinndd  zzeeiittlliicchh  fflleexxiibbeell  ((nnaacchh  iinnddii--
vviidduueelllleerr  ZZeeiittaabbsspprraacchhee,,  bbeeii  rreeggeellmmääßßiiggeenn  
ooddeerr  pprroojjeekkttbbeezzooggeenneenn  AAuuffggaabbeenn,,  oohhnnee  MMiinn--
ddeessttaarrbbeeiittsszzeeiitt))..

o DDiiee  AArrbbeeiitt  bbiieetteett  vviieellffäällttiiggee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  ffüürr  
EEiiggeeninniittiiaattiivvee  uunndd  EEiiggeennvveerraannttwwoorrttuunngg  iinn  aall--
lleenn  TTäättiiggkkeeiittssffeellddeerrnn..

WWaass  iisstt  ddaass  HHooeesscchh--MMuusseeuumm?? 
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o üübbeerr  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  MMoonnttaanniinndduussttrriiee  
bbeerriicchhtteett  uunndd  ddeerr  SSttrruukkttuurrwwaannddeell  ddiisskkuuttiieerrtt  
wwiirrdd,,
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WWaass  iisstt  ddaass  BBeessoonnddeerree  aann  ddiieesseemm  MMuusseeuumm?? 
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ddeerr  SScchhwweerriinndduussttrriiee  uunndd  mmiitt  iihhrreerr  VVeerrbbuunn--
ddeennhheeiitt  mmiitt  HHooeesscchh  pprrääggtteenn  uunndd  ddiieesseenn  GGeeiisstt  
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