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&
Spectaculaire parachutesprong 23 juni

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.
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. Bekijk hier alle maandthema’s.

Thema Juni: Verdedigingslinies.
Het Nederlandse landschap herbergt, vaak verborgen, vele verdedigingslinies: van Limes en
waterlinies tot de Atlantikwall. Zij vertellen het verhaal van de steeds veranderende vriend en
vijandverhoudingen binnen Europa. Er zijn in deze maand verschillende activiteiten die aansluiten bij
dit thema. Denk bijvoorbeeld aan de festiviteiten rond de Zuiderwaterlinie, het verhaal over hoe water
een wapen werd in het Waterliniemuseum in Bunnik of de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Minecraft.
Spectaculaire Parachutesprong.
Op 23 juni maken tientallen parachutisten een ‘vredesparachutesprong’ uit vliegtuigen die in formatie
laag over de Zuiderwaterlinie vliegen. Zij landen op vijf verschillende locaties verspreid over Noord
Brabant, alwaar zij feestelijk worden onthaald door de plaatselijke bestuurders, bewoners en publiek.
De indrukwekkende ‘parachutesprong van verbinding’ heeft als doel de Zuiderwaterlinie in zijn geheel
als waardevol gebied op de kaart te zetten, en de verbindende kracht van cultuur en erfgoed onder
de aandacht te brengen. Lees meer.

Terugblik Mei  thema Europese Routes
Op donderdag 31 mei organiseerde de provincie Utrecht in dit kader, samen met de organisatie van
het Europese Erfgoedjaar, de inspiratiebijeenkomst ‘Europese wegen  Weg van Utrecht’.Bekijk hier
het videoverslag.Ook is er weer een nieuwe campagnevideo met mooie verhalen over de Liberation
Route en de Pyramide van Austerlitz.
Selectie aanstaande/lopende activiteiten
12 mei15 juli  Utrecht wereldberoemd
5 juni  Erfgoedavond "Zo doen wij dat hier" (De Rijp)
8 juni  De iconische snelweg (studiemiddag)
12 juni  Parade der Poëten Eemland
16 juni  Open Dag Museum Buurtspoorweg
17 juni  34e editie Nationale Oldtimerdag
hele maand juni  Tal van activiteiten gerelateerd aan thema 'verdedigingslinies'
Nieuw op de website
Persbericht  Verdedigingslinies in juni centraal tijdens Europees erfgoedjaar
DiscoverEU: erfgoed kans voor jongeren
Selectie samenwerkingsprojecten gerelateerd aan het Europees erfgoedjaar 2018
De Sprong & Zuiderwaterlinie Festival
Verslag Expertmeeting Gemaakt landschap (26 april)
Volg ons op twitter!
Het twitteraccount van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is @europeeserfgoedjaar. Volg
ons en gebruik #europeeserfgoedjaar.https://twitter.com/europeeserfgoed

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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