Kunsten92: Aanmelding gestart voor BNG Bank Erfgoedprijs 2022 voor gemeenten

Aanmelding voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022 gestart
Gemeenten kunnen zich gaan aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022: de prijs voor de gemeente die het
best met zijn erfgoed* omgaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt.
Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren.
De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en
wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.

Thema: Erfgoed & Kunst
Om meer focus in het aanmeldings en selectieproces aan te brengen, wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met een
thema: Erfgoed & Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen
elkaar?
Er zijn hier verschillende perspectieven te onderscheiden: Hoe verbinden de lokale erfgoedgemeenschap en de
gemeente erfgoed met kunst? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat
erfgoed? Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

Criteria
Gemeenten worden beoordeeld op de volgende criteria:
VISIE EN INTEGRAAL BELEID
Heeft de gemeente een heldere visie met betrekking tot erfgoed, en is het erfgoedbeleid geïntegreerd in andere
beleidsdomeinen (waaronder het beleid rondom de leefomgeving)?
TOEKOMSTGERICHTHEID
Op welke wijze gebruikt de gemeente het erfgoed om de gemeente een aansprekend toekomstperspectief te geven?
Sluit het erfgoedbeleid aan op urgente thema’s in de samenleving, zoals digitalisering, klimaat en duurzaamheid?
PARTICIPATIE EN INCLUSIE
Hoe zijn inwoners betrokken bij het erfgoed? Hoe inclusief is het beleid: houdt het bijvoorbeeld rekening met
toegankelijkheid voor en participatie door elke leeftijd, afkomst, sociaaleconomische groep, en ook met fysieke
toegankelijkheid? Wordt de inwoners de ruimte geboden voor ondernemerschap? Wat doet de gemeente aan
erfgoededucatie?
COMMUNICATIE
Hoe en met wie communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de projecten? Op welke wijze weet men
bewoners en bezoekers enthousiast te maken voor de eigen omgeving (zie ook de recente campagne ‘Erfgoed is van
ons allemaal’)?

Aanmelding
Elke gemeente kan meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2022. Dat kan door op het eenvoudige
aanmeldformulier een korte toelichting te geven, voor 24 juni aanstaande. Klik voor AANMELDEN.
Meer informatie over de achtergrond van de prijs, het thema en de procedure vindt u HIER.

* Erfgoed zijn de zaken die wij met zijn allen belangrijk vinden om door te geven aan onze kinderen. Het gaat onder meer om
monumentale gebouwen, archieven en collecties, historische landschappen, archeologie, museumcollecties, werelderfgoed, molens,
mobiel erfgoed (inclusief varend erfgoed), verhalen en tradities, kerken, digitaal erfgoed, forten en linies, kastelen en buitenplaatsen.

Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.
Word ook Lid of Vriend om hier aan bij te dragen.
Wenst u zich aan of af te melden voor de nieuwsbrief, of 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
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