Kunsten92: Uitnodiging 24 maart Symposium en Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2017 op 24 maart a.s.

Symposium 'Erfgoed als samenspel'
&
Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs

Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid de BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt. De BNG Bank
Erfgoedprijs stimuleert gemeenten om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk
en bestaat uit een bedrag van €25.000, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.
Uitreiking
Op vrijdag 24 maart 2017 wordt tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt wie de BNG Bank Erfgoedprijs
2017 wint: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal of Zutphen. De uitreiking wordt dit jaar georganiseerd in Reuver,
gemeente Beesel (Limburg), winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016.
Symposium
Voorafgaand aan de prijsuitreiking kunt u deelnemen aan het symposium
'Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed'
Wat zijn succesformules om gemeenschappen te versterken via erfgoed? Hoe komt het bijvoorbeeld dat de complete
bevolking van Beesel actief betrokken is bij de monumenten, het Draaksteken en de keramiektraditie van het dorp?
Wat is de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse context zoals de WestKruiskade in Rotterdam? Met
voorbeelden uit kleine en grote gemeenten, uit de Randstad én Limburg, zoeken we uit hoe verbindend leiderschap
hierbij een rol speelt en wat dit oplevert.
Excursies
Onderdeel van het symposium zijn een unieke bioscoopervaring en excursies. Tijdens deze excursies maakt u kennis
met de communityaanpak van de gastgemeente en komen het gebouwde erfgoed en de levende tradities van de
dorpen Beesel en Reuver aan bod. Het symposium wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland (KIEN) en Kunsten ’92. Zie onderaan voor het volledige programma.
Info & Aanmelden
Datum
Vrijdag 24 maart 2017
Tijd
11.00 tot 17.00 uur
Locatie
Luxor bioscoop, Rijksweg 18, Reuver (gemeente Beesel)
AANMELDEN Voor 17 maart 2017 via deze link: AANMELDEN
Tot ziens op 24 maart! Hartelijke groet,
Petra Dassen, burgemeester Gemeente Beesel
Jan Zoet, voorzitter Kunsten '92

PROGRAMMA
11.00  11.30 uur
11.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening door Petra Dassen, burgemeester van Beesel

11.35  13.00 uur

Symposium
'Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities & erfgoed'
O.l.v. Janita Tabak. Bijdragen van en panelgesprekken met o.a. Jordy Clemens (wethouder
Heerlen), Alice Fortes (Alliantie WestKruiskade) en Albert van der Zeijden (Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed NL).

13.00  14.00 uur

Lunch

14.00  15.30 uur

Keuzeprogramma: excursies of film
1. Beesel Drakedörp | Keramisch Erfgoed | Draaksteken
2. Excursie herbestemming monumenten Reuver
3. Film in Luxor Theater over het spektakel ‘Draaksteken 2016’

15.30  15.45 uur

Koffie en theepauze met vlaai

15.45 – 16.45 uur

Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2017
Op bijzondere wijze bijgestaan door Hans Teunissen (gedeputeerde Provincie Limburg) en
Arno Brok (voorzitter bestuur BNG Cultuurfonds en per 1 maart a.s. Commissaris van de
Koning in Friesland) zal de jury de vijf genomineerde gemeenten introduceren en de
winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 bekend maken.
De jury bestaat uit James van Lidth de Jeude (voorzitter), Janneke Bierman, Karel Loeff,
Arnoud Odding, Patrick Timmermans en Cees van ‘t Veen

Na afloop van de uitreiking bent u van harte welkom op een feestelijke borrel.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum
Tijd
Locatie
Entree
AANMELDEN

Vrijdag 24 maart 2017
11.00 tot 17.00 uur
Luxor bioscoop, Rijksweg 18, Reuver (gemeente Beesel)
Gratis (aanmelden vereist)
Voor 17 maart 2017 via deze link: AANMELDEN

Vervoer: de Luxor bioscoop bevindt zich op loopafstand van NSstation Reuver. Parkeren is mogelijk op het
parkeerterrein Greswarenstraat dat eveneens op loopafstand (250 meter) van de Luxor bioscoop ligt.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed

Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid de BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt. De BNG Bank
Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van €25.000 en stimuleert gemeenten om materieel en immaterieel erfgoed
breed op te nemen in beleid en praktijk.

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt tijdens een feestelijke uitreiking in Reuver, gemeente Beesel, bekend gemaakt wie de
BNG Bank Erfgoedprijs 2017 wint: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal of Zutphen. De uitreiking wordt dit jaar
georganiseerd in gemeente Beesel (Limburg), winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking kunt u deelnemen aan het symposium Erfgoed als samenspel. De kracht van
verbindend leiderschap voor communities en erfgoed.
Wat zijn succesformules om gemeenschappen te versterken via erfgoed? Hoe komt het bijvoorbeeld dat de complete
bevolking van Beesel actief betrokken is bij de monumenten, het Draaksteken en de keramiektraditie van het dorp?
Wat is de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse context zoals de WestKruiskade in Rotterdam? Met
voorbeelden uit kleine en grote gemeenten, uit de Randstad én Limburg, zoeken we uit hoe verbindend leiderschap
hierbij een rol speelt en wat dit oplevert.

Onderdeel van het symposium zijn een unieke bioscoopervaring en excursies. Tijdens deze excursies maakt u kennis
met de communityaanpak van de gastgemeente en komen het gebouwde erfgoed en de levende tradities van de
dorpen Beesel en Reuver aan bod.
Het symposium wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en Kunsten ’92. Zie
onderaan voor het volledige programma.
U bent van harte welkom bij het symposium, de bekendmaking en prijsuitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2017.

Datum

Vrijdag 24 maart 2017

Tijd

11.00 tot 17.00 uur

Locatie

Luxor bioscoop, Rijksweg 18, Reuver (gemeente Beesel)

Entree

Gratis (aanmelden vereist)

AANMELDEN Voor 17 maart 2017 via deze link: AANMELDEN www.bngerfgoedprijs.nl/uitreiking2017

Tot ziens op 24 maart! Hartelijke groet,

Petra Dassen

Jan Zoet

Burgemeester

Voorzitter

Gemeente Beesel

Kunsten ’92

Mat Meijs
Secretaris
BNG Cultuurfonds

Ineke Strouken
Directeur
KIEN

SYMPOSIUM Erfgoed als samenspel
De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed
& UITREIKING BNG Bank Erfgoedprijs 2017

PROGRAMMA
11.00  11.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

11.30 uur

Opening door Petra Dassen, burgemeester van Beesel

11.35  13.00 uur

Symposium
Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en
erfgoed. O.l.v. Janita Tabak. Bijdragen van en panelgesprekken met o.a. Jordy Clemens
(wethouder Heerlen), Alice Fortes (Alliantie WestKruiskade) en Albert van der Zeijden
(Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed NL).

13.00  14.00 uur

Lunch

14.00  15.30 uur

Keuzeprogramma: excursies of film
1. Beesel Drakedörp | Keramisch Erfgoed | Draaksteken
2. Excursie herbestemming monumenten Reuver
3. Film in Luxor Theater over het spektakel ‘Draaksteken 2016’

15.30  15.45 uur

15.45 – 17.00 uur

Koffie en theepauze met vlaai

Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2017
Op bijzondere wijze bijgestaan door Hans Teunissen (gedeputeerde Provincie Limburg) en
Arno Brok (voorzitter bestuur BNG Cultuurfonds en Commissaris van de Koning in Friesland
per 1 maart) zal de jury de vijf genomineerde gemeenten introduceren en de winnaar van de
BNG Bank Erfgoedprijs 2017 bekend maken.
De jury bestaat uit James van Lidth de Jeude (voorzitter), Janneke Bierman, Karel Loeff,
Arnoud Odding, Patrick Timmermans en Cees van ‘t Veen.

Na afloop van de uitreiking bent u van harte welkom op een feestelijke borrel.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum

Vrijdag 24 maart 2017

Tijd

11.00 tot 17.00 uur

Locatie

Luxor bioscoop, Rijksweg 18, Reuver (gemeente Beesel)

Entree

Gratis (aanmelden vereist)

Aanmelden

Voor 17 maart 2017 via www.bngerfgoedprijs.nl/uitreiking2017

Vervoer
De Luxor bioscoop bevindt zich op loopafstand van NSstation
Reuver.
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein Greswarenstraat
dat eveneens op loopafstand (250 meter)
van de Luxor bioscoop ligt.
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