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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Papierknipkunst
	naam gemeenschap: Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst
	naam invuller: onbekend
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Het ledenbestand van de vereniging is een verouderende groep met weinig mannelijke leden. Oudere leden vallen weg en er is weinig aanwas.
	knelpunt 2: Leren papierknippen is een vaardigheid, dat kost tijd en geduld. Mensen hebben tegenwoordig weinig tijd voor hobby’s.
	knelpunt 4: Scholen worden overladen met aanbiedingen van buitenaf, daarom is het moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen.
	knelpunt 3: Papierknipkunst staat in laag aanzien (ook bij kunsthistorici). Er is weinig aandacht voor, er zijn weinig geïnteresseerde conservatoren en musea.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - In twee bladen is een artikel over papierknipkunst verschenen.
- Er zijn diverse digitale nieuwsbrieven verstuurd over tentoonstellingen, er zijn veel workshops gegeven. 
- Drie leden zijn op televisie geweest met papierknipkunst.
- Er is met de volgende ambachten samengewerkt: Staphorster stipwerk, Hindelooper schilderkunst, Fries houtsnijwerk, schilderkunst in pastel en in felle kleuren, kleikunst en schilderen op stof. 
	J_gelukt 2: 
	J_gelukt 3: Op diverse plekken in het land zijn er tentoonstellingen geweest, bij musea en bij knipkringen: Willet Hothuysmuseum, Papierknipmuseum, in Geertruidenberg, Vreden, Westerbork, Baarn, Groningen, Urk, Lelystad en Vlinius (Litouwen).
	J_gelukt 4: - Er is een kniplesbox gemaakt, waarmee leraren makkelijk een papierkniples kunnen geven.- Diverse leden geven les op basisscholen.- Er is een cursus papierknippen gegeven aan kinderen op het vmbo en een workshop gegeven aan pabo-leerlingen.- Er is een workshop gegeven aan studenten van de Kunstacademie. - Er is een jeugdknipkring opgezet.
	J_gelukt 5: 
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Het ledenbestand van de vereniging is een verouderende groep met weinig mannelijke leden. Oudere leden vallen weg en er is weinig aanwas. De vereniging wordt bedreigd in het voortbestaan door het dalende ledenaantal en mogelijk door gebrek aan een eindredacteur.
	knel_borgen 2: Leren papierknippen is een vaardigheid, dat kost tijd en geduld. Mensen hebben tegenwoordig weinig tijd voor hobby’s.
	knel_borgen 3: Papierknipkunst staat in laag aanzien (ook bij kunsthistorici). Er is weinig aandacht voor, er zijn weinig geïnteresseerde conservatoren en musea.
	knel_borgen 4: Scholen worden overladen met aanbiedingen van buitenaf, daarom is het moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen.
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: - Het geven van lezingen en demonstraties om mensen te informeren over de papierknipkunst en te enthousiasmeren om het ook te gaan doen. 
- Het geven van workshops en basiscursussen.
- Het geven van interviews voor radio en tv.
	act_borgen 2: - Door presentaties te geven mensen enthousiasmeren om het ook te gaan doen.
	act_borgen 3: Musea actief benaderen over de mogelijkheden om een tentoonstelling over papierknipkunst te maken en waar nodig assisteren. Er zijn voor 2016 veel exposities gepland: in onder meer Dronten, Elburg, Alkmaar, Rockanje, Emmeloord, Heerenveen en Duitsland. 
	act_borgen 4: De lessen op scholen blijven geven, met behulp van de kniplesbox.
	act_borgen 5: 
	borging 1: - Publicaties over knipkunst bevorderen, ook buiten de Knip-Pers.
- Het geven van workshops en masterclasses op diverse plaatsen, publiekscampagnes via de nieuwsmedia en de digitale nieuwsbrief.
- Knippers laten experimenteren met andere ambachtslieden.
	borging 2: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd.
	borging 3: - Assistentie verlenen bij het inrichten van tentoonstellingen over knipkunst (Edams Museum, Amsterdam Museum). - Musea en knipkringen benaderen voor tentoonstellingen en concrete voorstellen doen.
	borging 4: - Verbreden van de actie op basisscholen en buitenschoolse opvang.
- Kunstacademies en opleidingen voor leerkrachten handenarbeid benaderen om meer aandacht te vragen voor papierknipkunst bij studenten en docenten.
	borging 5: 


