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UITNODIGING
DONDERDAG 28 MAART | STADSGEHOORZAAL LEIDEN

ERFGOED SYMPOSIUM LEIDEN &
UITREIKING BNG BANK ERFGOEDPRIJS 2019

Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2019
Op donderdag 28 maart 2019 maakt de jury tijdens een feestelijke uitreiking in Leiden bekend wie de
BNG Bank Erfgoedprijs 2019 wint: Amersfoort, Leeuwarden, Oss of Rheden? Hoofdsponsor BNG
Cultuurfonds stelt € 25.000 beschikbaar. Naast de juryprijs is er ook een Publieksprijs. Stem op één
van de genomineerden en gebruik deze LINK!

Erfgoed Symposium Leiden: Hoe laat je erfgoed tellen?
Bent u een bestuurder, beleidsmedewerker of professional in het erfgoedveld? Kom dan naar het
symposium in Leiden (winnaar BNG Bank Erfgoedprijs en Publieksprijs 2018). Moderator deze dag is
Ruben Maes.
Hoe laat je jouw erfgoed tellen in de praktijk? Leiden, Stad van Ontdekkingen, neemt je mee door
openhartig haar verhaal te vertellen, ook de missers! Hoe verbindt Leiden erfgoed met de grote
uitdagingen in de moderne leefomgeving en hoe wordt erfgoed benut. De themaleiders:
theatermakers, marketeers, wetenschappers, stedenbouwers, museumdirecteuren en de
Amerikaanse professor Mark Neupert. De vorm: actief, ga in gesprek bij themalunches, neem deel aan
workshops en ontdek zelf het Leidse verhaal tijdens excursies.
We zien u graag op 28 maart!

Programma in het kort
10.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee
10.30 uur: Plenaire opening onder leiding van Ruben Maes
* 7 thema’s in 7 krachtige en openhartige pitches
12.00 uur: Themalunchtafels onder leiding van gespreksleiders uit diverse domeinen
* Leer, deel en wissel kennis uit en ontmoet interessante spelers uit het nationale erfgoedveld
13.15 uur: Excursies en workshops
* Ervaar erfgoed in de stad en in de praktijk
15.00 uur: Feestelijke uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2019
16.00 uur: Borrel op zijn Leids
* Ervaar met VR hoe het geboortehuis van Rembrandt eruit zag en eet een blokje levend erfgoed
(met animatie over de Blaarkop koe)

AANMELDEN klik hier (vóór 14 maart)
PROGRAMMA klik hier

Praktische Informatie
Datum Donderdag 28 maart 2019
Tijd 10.00 tot 17.00 uur
Locatie Stadsgehoorzaal Leiden, Breestraat 60 in Leiden
Organisatie Erfgoed Leiden en Omstreken, namens de gemeente Leiden in samenwerking met
Kunsten ’92
*Er wordt gefilmd en pers is aanwezig

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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