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'Religieus verleden'
Maandthema november
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 november: Religieus verleden
Kerken en kloosters bepalen in Europa in grote mate de identiteit van dorpen en steden. Door
ontkerkelijking verliezen veel van deze gebouwen echter hun economische basis of oorspronkelijke
functie. Daarom wordt gezocht naar nieuwe relevantie door gebruik en betrokkenheid van lokale
inwoners en gemeenschappen. Maar hoe doe je dat?
Over dit vraagstuk buigen verschillende deskundigen en studenten zich op 16 november tijdens de
expeditie ‘Religieus erfgoed, cultuur en burgerschap’ in de Grote Kerk in Leeuwarden. Under de
Toer/LF2018, provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren deze
brainstormmiddag speciaal voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Deelnemers aan de expeditie maken onder meer kennis met Under de Toer  een manifestatie van 32
projecten tijdens LF2018 (LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018), waarbij kunstenaars en
gemeenschappen samenwerken rond verhalen bij verschillende kerken in Friesland. Niet voor niets
een schijnwerperproject van het Europees Erfgoedjaar.

Terugblik oktober: Opgegraven geschiedenis en Maand van de Geschiedenis
Geschiedenis en archeologieliefhebbers hadden heel veel te doen in oktober. Archeologie werd
tijdens de Nationale Archeologiedagen in het zonnetje gezet met activiteiten door heel het land. Kijk
hier onze campagnefilm over 'Opgegraven geschiedenis' nog eens rustig terug. Ook de Maand van de
Geschiedenis had een prachtig programma waarbij meer dan duizend culturele instellingen het thema
‘opstand’ onder de aandacht brachten.

Voor de agenda
Bijeenkomsten
Adaptive ReUse and Transition of the Built Heritage is een internationale conferentie die
speciaal voor het Europees Erfgoedjaar wordt georganiseerd door de Architects’ Council of Europe.
Centraal staat de herbestemming, het hergebruik en de transitie van gebouwd erfgoed. Op 23
november in Leeuwarden. Kijk hier voor meer informatie.
De Slotbijeenkomst van Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 vindt plaats op 11
december 2018 van 15.00 – 18.30 uur in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. In deze
bijeenkomst vieren we de opbrengsten én kijken we naar de toekomst. Met onder meer
paneldiscussies, gesproken columns van Abdelkader Benali en Wim Pijbes en de overhandiging van
de Nederlandse toekomstagenda voor Europees Erfgoed aan minister Ingrid van Engelshoven. Kijk
hier voor meer info en meld u alvast aan om op de hoogte te blijven.
Selectie aanstaande/lopende activiteiten
130 november  Monument van de Maand: Het Klooster (Nuenen)
3 november (vanaf)  Tentoonstelling 'Familie' in Museum Ons' Lieve Heer Op Solder
9 november (vanaf)  Tentoonstelling Geeft Acht! – Schone kunst van militaire kleding
10 november 2018  Aftrap nationale kerkenaanpak (Nijmegen)
16 november (vanaf)  Mariatentoonstelling (Naarden)

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

MailingLijst PDF © Kunsten92  03 mrt 2021  powered by MailingLijst

