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'Water' deze maand thema Europees Erfgoedjaar

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
In 2018 vieren we het gevarieerde culturele erfgoed van Europa. We laten overal in Europa aan
elkaar zien hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.
Maar erfgoed is ook een inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers om oude en
nieuwe culturen te verweven, om moderne uitingen te vinden voor traditionele vormen en technieken.
Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 is initiatiefnemer van het Nederlandse programma.
Maandelijks wordt aandacht besteed aan een specifiek thema waarbij het Nederlands erfgoed een
Europese tint krijgt. Per thema staat een schijnwerper gericht op bijzondere publieksevenementen
en wordt samen met partners een kennis en netwerkbijeenkomst voor het erfgoedveld
georganiseerd.

In maart is het thema Water. Nederland heeft zijn economische sterke positie binnen Europa te
danken aan het water. Ons rijke erfgoed herinnert ons daar ook vandaag nog aan. Het bijbehorende
schijnwerperproject over maritiem erfgoed brengt de betekenis van maritiem erfgoed voor publiek,
vrijwilligers, deskundigen en liefhebbers in kaart door middel van de oproep: Wat is voor jou een
belangrijk of bijzonder voorbeeld van maritiem erfgoed? Ingezonden foto’s en video’s worden
verzameld en verwerkt in een website. Wat is er nog meer te doen in maart? Lees hier meer.

In februari stond het onderwerp Duurzaam Vakmanschap centraal, met als schijnwerperproject de
expertmeeting over het behoud van duurzaam (restauratie)vakmanschap, mede georganiseerd door
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland in het Provinciehuis NoordHolland te Haarlem. Lees hier
meer.

En in januari was het thema Creativiteit vanuit traditie, met als schijnwerperproject 'De
ambachtsman als ontdekkingsreiziger', over creativiteit op het snijvlak van design en erfgoed. Een
ontdekkingsreis langs invloeden tussen generaties en culturen, vroeger en nu en de creativiteit in
materialen, technieken en stijlen die daaruit voortkomt. Lees hier meer.

Volg het Europees Erfgoedjaar op twitter!
Het twitter‐account van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is @europeeserfgoedjaar. Volg ons en
gebruik #europeeserfgoedjaar.

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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