Kunsten92: Erfgoededucatie, TU Delft studenten en professor Dolly Verhoeven bij uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2018

SYMPOSIUM
&
UITREIKING BNG BANK ERFGOEDPRIJS 2018

ERFGOEDEDUCATIE, TU DELFT STUDENTEN EN PROFESSOR DOLLY VERHOEVEN
Het symposium ‘Cultureel Erfgoed: blijven delen & blijven onderzoeken’ staat geheel in het teken van educatie
en onderzoek. Tijdens dit symposium op 29 maart a.s. in Zutphen, voorafgaand aan de uitreiking van de BNG
Bank Erfgoedprijs 2018, maakt u o.a. kennis met studenten van de TU Delft. Zij vertellen over hun onderzoek in
het gebied 'de Nieuwstad' m.b.t. duurzaam erfgoed en stedelijke vernieuwing. Lees meer. Ook laat Zutphen zien
hoe scholieren actief met erfgoed aan de slag zijn. Professor Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse
geschiedenis aan de Radboud Universiteit, richt de schijnwerper op de actualiteit van de Gelderse
geschiedenis.
Zutphen wil excelleren als Kenniscentrum voor Erfgoed en ziet educatie en onderzoek als een belangrijke
ingang om haar culturele erfgoed te delen met de samenleving. Niet verwonderlijk dat Zutphen, winnaar van de
prijs in 2017, het prijzengeld van € 25.000 (beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds) daaraan
besteedde.

U KUNT ZICH DIRECT AANMELDEN!

PROGRAMMA

11.00 tot 12.30 Symposium
In de Burgerzaal. Welkom door gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers
Symposium ‘Cultureel Erfgoed: blijven delen & blijven onderzoeken’. Zie HIER.

12.30 tot 13.00 uur Lunch
In het naastgelegen Oude Stadhuis.

13.00 tot 14.30 uur Excursies
Keuze uit de thema’s monumenten, gebiedsontwikkeling, archeologie, educatie, of Hanzestad/citymarketing.
De excursies eindigen in hotspot Het Koelhuis.

15.00 tot 16.00 uur Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2018
In het Koelhuis. De gemeente met het beste erfgoedbeleid dingt mee naar de jaarlijkse BNG Bank Erfgoedprijs.
Wie wordt winnaar 2018: Deventer, Leiden, Tilburg of Zaanstad?

Nieuw dit jaar is de Publieksprijs, bestaande uit de eer en een aandenken. Iedereen kan op een van de
4 genomineerden stemmen. Stem ook en gebruik deze LINK

INFO
Datum Donderdag 29 maart 2018
Tijd 11.00 (10.30 inloop) tot 16.00 uur (daarna borrel)
Locatie Burgerzaal, Lange Hofstraat 4, 7201 DC Zutphen
Parkeeradvies: P+R NSstation, Lijmerij 2 Zutphen
Entree Gratis (aanmelden vereist)
Programma Klik hier voor het programma
U kunt zich direct AANMELDEN! (vóór 22 maart 2018)

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
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