
14 april 2018
Kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

IE-DAG 
BORGEN IS DELEN

 

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur Welkomstwoord

10.35 uur Bijpraten over recente ontwikkelingen

11.20 uur Pitches door een aantal gemeenschappen voor een meet & greet 

11.30 uur Aanvang deelsessies ronde 1

13.00  uur Lunch, meet & greet met andere gemeenschappen en de mogelijkheid  

  tot speeddates met medewerkers van het Kenniscentrum

14.00 uur  Aanvang deelsessies ronde 2

15.30  uur  Afsluiting van de dag met borrel, meet & greet en de mogelijkheid   

  tot speeddates met medewerkers van het Kenniscentrum

De deelname aan de IE-dag kost € 15,– per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en borrel. 

Je kunt je inschrijven door het, met deze uitnodiging meegestuurde, inschrijfformulier te mailen 

aan erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl. Na afloop van de IE-dag ontvang je een factuur. Indien 

je verhinderd bent en je hebt jezelf niet uiterlijk 13 april afgemeld, zijn wij genoodzaakt de kosten 

in rekening te brengen. 

PROGRAMMA

DEELSESSIE RONDE 1

(11.30 uur tot 13.00 uur)

1. Inventarisatie: Controversieel erfgoed 

Controversieel erfgoed is erfgoed waar 

discussie over is. Dat is iets waar steeds 

meer gemeenschappen mee geconfronteerd 

worden. Heb je hier ook mee te maken, hoe 

ga je hiermee om, welke vragen roept dat 

op, tegen welke uitdagingen loop je aan? 

In deze werkgroep willen we ervaringen, 

vragen en dilemma’s inventariseren.

2. Deel je kennis: Lokale financiering  

Er zijn ook dicht bij huis vele (alternatieve) 

financieringsmogelijkheden. Aan de 

hand van een aantal praktijkvoorbeelden 

onderzoeken we de mogelijkheden rond 

sponsoring, crowdfunding en ondersteuning 

door de lokale overheid.

3. Deel je kennis: Internationaal voordragen 

 in de praktijk  

Wat komt er allemaal kijken bij het voordra-

gen van je immaterieel erfgoed voor een 

UNESCO lijst? Hoe ziet het traject voor en 

na plaatsing eruit en wat is het verschil tus-

sen zelf een voordracht doen en aansluiten 

bij een bestaande voordracht?

4. Workshop: Film je immaterieel erfgoed

 (deel 1) 

 Waar moet je rekening mee houden als je 

je immaterieel erfgoed gaat filmen en hoe 

monteer je, niet alleen technisch maar ook 

dramaturgisch, je opnames. Hoe gebruik je 

muziek, live geluid en hoe kun je mensen het 

beste interviewen? Omdat deze workshop 

erg uitgebreid is zal het tweede deel tijdens 

de deelsessie ronde in de middag plaats 

vinden.

5. Workshop: Communicatie/publiciteitsplan 

 Hoe communiceer je de juiste boodschap op 

een heldere manier aan de beoogde doel-

groep? Hoe zet je jouw immaterieel erfgoed 

in de picture?

 
DEELSESSIE RONDE 2

(14.00 uur tot 15.30 uur)

1. Spoedcursus immaterieel erfgoed 

 Voor nieuwe bestuursleden en iedereen die 

zijn kennis over immaterieel erfgoed wil 

opfrissen.

2. Deel je kennis: Lokale financiering 

 Er zijn ook dicht bij huis vele (alternatieve) 

financieringsmogelijkheden. Aan de 

hand van een aantal praktijkvoorbeelden 

onderzoeken we de mogelijkheden rond 

sponsoring, crowdfunding en ondersteuning 

door de lokale overheid.

3. Deel je kennis: Internationaal voordragen in 

de praktijk 

 Wat komt er allemaal kijken bij het voordra-

gen van je immaterieel erfgoed voor een 

UNESCO lijst. Hoe ziet het traject voor en na 

plaatsing eruit en wat is het verschil tussen 

zelf een voordracht doen en aansluiten bij 

een bestaande voordracht?

4. Workshop: Film je immaterieel erfgoed 

 (deel 2) 

 Waar moet je rekening mee houden als je 

je immaterieel erfgoed gaat filmen en hoe 

monteer je, niet alleen technisch maar ook 

dramaturgisch, je opnames. Hoe gebruik je 

muziek, live geluid en hoe kun je mensen 

het beste interviewen? Deze workshop is 

een voortzetting van deelsessie ronde 1 en 

is alleen zinvol als ook de ochtendsessie 

gevolgd is.

5. Workshop: Communicatie/publiciteitsplan 

 Hoe communiceer je de juiste boodschap op 

een heldere manier aan de beoogde doel-

groep? Hoe zet je jouw immaterieel erfgoed 

in de picture?

UNESCO heeft samenwerking en uitwisseling hoog in het vaandel staan. 
Bij de verschillende gemeenschappen in het Netwerk en de Inventaris is heel 
veel ervaring, kennis en kunde aanwezig. Tijdens deze IE-dag vertellen gemeen-
schappen uit eigen ervaring hoe zij met bepaalde uitdagingen omgaan.


