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'Opgegraven geschiedenis'
Maandthema oktober
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 oktober: Opgegraven geschiedenis
Onze bodem bevat veel sporen van onze geschiedenis. Daar vinden we voorwerpen die vertellen over
onze herkomst, oude gebruiken en beschavingen. Archeologie laat ons Europese oorsprongsverhaal
zien. Bekijk het filmpje over het Thermenmuseum en Romeinse Katakomben, speciaal gemaakt voor
het maandthema.
Voor dit thema wordt samengewerkt met de Nationale Archeologiedagen, van 1214 oktober. De
Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek zich kan onderdompelen in alle
aspecten van de Nederlandse archeologie. Maak kennis met het werk van een archeoloog en onze
opgegraven geschiedenis. Kijk hier voor het gehele programma.
Oktober is ook Maand van de Geschiedenis: het grootste geschiedenisevenement van Nederland.
Samen met honderden culturele, literaire en mediaorganisaties brengen wordt geschiedenis onder de
aandacht gebracht. Lees meer.

Terugblik september: thema Beladen erfgoed
Op 20 september vond de expertmeeting Beladen Erfgoed plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem.
Samen met 150 professionals uit sectoren erfgoed, musea en educatie keken we, o.a. met Prof. dr.
Hester Dibbits, aan de hand van de methode Emotienetwerken naar de emoties en perspectieven die
verbonden zijn aan een aantal plekken of objecten op het terrein van het Openluchtmuseum. Auteur
Karin Amatmoekrim sprak een column uit; een aanrader om hier na te lezen. Lees hier een kort
verslag van de middag. Ook de campagnevideo over ‘Garage Kempering (A'dam ZuidOost) als
erfgoed’, m.m.v. Imagine IC, brengen we nog graag een keer onder de aandacht.

Voor de agenda:
Belangrijke bijeenkomsten
1 en 2 november: Europees Erfgoedcongres ‘Arcadian Landscapes; connecting cultural heritage
and historic designed landscape in Northeastern Europe’ op Stania Staete (in Oenstjerk bij
Leeuwarden). Bekijk hier het programma.
11 december: Save the date: Slotbijeenkomst Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
van 15.00 – 18.30 uur in Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam. Dit jaar hebben talloze
vrijwilligers, (erfgoed)organisaties, gemeenten en provincies zich ingezet om van het Europees Jaar
van het Cultureel Erfgoed een succes te maken. In de afsluitende bijeenkomst op 11 december vieren
we de opbrengsten én kijken we naar de toekomst. Met (o.v.) Abdelkader Benali, Henri Swinkels,
minister van Engelshoven, Europarlementariërs en vele anderen. Meer informatie en mogelijkheid tot
aanmelding volgt spoedig.
Selectie aanstaande/lopende activiteiten
131 oktober  Monument van de Maand: Opgegraven geschiedenis (Nuenen)
10 oktober  Dwarskijkers: Craft your future (Leeuwarden)
12 oktober  Symposium 'Hier kom ik weg' (Dalfsen)
16 oktober  History in Concert (TivoliVredenburg, Utrecht)
21 oktober  Najaarsstoomdag (Haaksbergen/Boekelo)
2325 oktober  Slot Zuylen Familierondleidingen in de herfstvakantie

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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