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TOEKOMSTAGENDA EUROPEES ERFGOED
GEPRESENTEERD

TIJDENS DE FEESTELIJKE AFSLUITING VAN
HET EUROPEES JAAR VAN HET CULTUREEL ERFGOED 2018

Vandaag vond in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam de feestelijke afsluiting van het Europees Jaar van
het Cultureel Erfgoed 2018 plaats. Wethouder Said Kasmi van Rotterdam opende een afwisselend programma met
keynotes van schrijver Abdelkader Benali en kunsthistoricus Wim Pijbes, panelgesprekken over verschillende
Europese thema’s onder leiding van prof. dr. Hester Dibbits en dr. Marinke Steenhuis, en verhalen van de jonge
erfgoedprofessionals die afgelopen juni aan de Europese Youth Summit in Berlijn deelnamen. Ook werden enkele
interessante Europese samenwerkingsprojecten op het snijvlak van erfgoed en kunst gedeeld, die na 2018
verdergaan, zoals ‘Heritage Contact Zone’ van Castrum Peregrini en ‘Craft Your Future’ van het Friesland College.

Grenzeloos erfgoed: Toekomstagenda Europees Erfgoed
Een hoogtepunt was de presentatie van de eindpublicatie met daarin een Nederlandse Toekomstagenda Europees
Erfgoed, die namens het Erfgoedplatform van Kunsten '92 werd overhandigd aan Barbera Wolfensberger, directeur
generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze publicatie 2018 Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed (<klik) bevat aanbevelingen en initiatieven waardoor de impuls die dit themajaar gaf
aan meer Europese samenwerking en afstemming binnen het erfgoedveld vanuit Nederland de komende jaren een
duurzaam vervolg kan krijgen. Ook belicht de publicatie de maandthema's van het afgelopen jaar, met per thema
verdiepende artikelen, activiteiten en de 'schijnwerperprojecten'.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
De Europese Commissie riep, op verzoek van de lidstaten, het Erfgoedjaar uit. Het Nederlandse programma van het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed werd geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten '92 in
samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en DutchCulture. Met veel enthousiasme pakten in het hele land (erfgoed)organisaties het initiatief 'bottomup' op. Er
werden meer dan 300 activiteiten georganiseerd, die het erfgoed vierden en die de verbondenheid van ons land en
onze geschiedenis met de rest van Europa voor een groot en divers publiek zichtbaar maakten. Talloze vrijwilligers,
(erfgoed)organisaties, gemeenten en provincies hebben zich ingezet om van het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed een succes te maken. Gedurende het jaar zijn vele samenwerkingsverbanden ontstaan, op nationaal en
Europees vlak.
Het themajaar raakte ook aan de uitdagingen waar het erfgoed voor staat. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het
'betwiste' of 'beladen' erfgoed? Met de soms te grote druk op erfgoedlocaties van massatoerisme? Met leegstaand
erfgoed, dat vraagt om instandhouding door nieuw gebruik? Met klimaatverandering en de druk op onze infrastructuur,
die vragen om ingrepen met oog voor ons cultuurlandschap en erfgoed? En hoe maken we erfgoed werkelijk
inclusief? Vraagstukken die in heel Europa spelen en waarbij het belangrijk is gebruik te maken van internationale
kennis en ervaring.

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
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