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'Werelderfgoed' maandthema juli
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.
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. Klik voor alle maandthema’s.

Thema juli: Erfgoed is van ons allemaal | Werelderfgoed
Bijzondere erfgoederen in Europa, waarin de Europese verwevenheid van onze identiteit zich uitdrukt,
zijn vaak aangewezen als Werelderfgoed (<klik). Deze bijzondere status maakt duidelijk dat we een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het behoud van erfgoed, juist ook voor
volgende generaties. Dat besef wordt, vanwege de toeristische aantrekkelijkheid van deze plekken,
overgebracht op een breed publiek.
In Nederland tellen we 10 erkende werelderfgoederen, waaronder het Woudagemaal, Schokland en
de Van Nellefabriek. Erkenning als werelderfgoed heeft wat voeten in aarde. In de maand juli zetten we
daarom Koloniën van Weldadigheid, die op weg zijn naar werelderfgoed, in de schijnwerper.
Winnaars Pitch Europees Werelderfgoed
De Nederlandse organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 biedt een aantal
Nederlandse werelderfgoedorganisaties de kans om tijdens een werkbezoek een vraagstuk voor te
leggen aan een Europees werelderfgoed. Bekijk hier de winnaars van de pitch.

Verslag van Youth Summit 'The Future is Heritage' in Berlijn
Tegelijk met de European Cultural Heritage Summit in juni in Berlijn, was er een speciale Youth Summit
voor erfgoedprofessionals, studenten en vrijwilligers. Maak kennis met enkele Europese deelnemers.
Selectie aanstaande/lopende activiteiten
1 juni30 september  Streekpad Stelling van Amsterdam
131 juli  Canons van de Friese dorpen en steden
131 juli  Antiquiteiten in Dutch Museum Saba
131 juli  High Tech Romeinen
526 juli  Wandeling: de droom van Helene

Volg ons op twitter!
Het twitteraccount 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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