IE-DAG

'IMMATERIEEL ERFGOED IS EEN WERKWOORD'
13 april 2019
De Observant

Stadhuisplein 7 | Amersfoort
PROGRAMMA
09:30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10:00 uur

Het Kenniscentrum deelt de laatste ontwikkelingen

	

Introductie meet & greet met immaterieel erfgoedgemeenschappen

10:45 uur

Introductie nieuwe subsidieregeling immaterieel erfgoed
Door: Het Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert al 10 jaar lang initiatieven rondom
immaterieel erfgoed. De huidige ambities van de Minister van OCW sluiten hierop
aan en geven ruimte voor uitbreiding. In 2019 is er een nieuwe subsidieregeling
voor stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor het ontwikkelen en
doorgeven van immaterieel erfgoed.
Keynote ruimte voor immaterieel erfgoed!
Door: Frank Altenburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In de op stapel staande Omgevingswet worden gemeenten verplicht om in hun
beleid rekening te houden met cultureel erfgoed. Dit kunnen zij ook doen voor
immaterieel erfgoed voor zover verbonden met een specifieke locatie
in de fysieke leefomgeving. Dit biedt enorme kansen voor de immaterieel
erfgoedgemeenschappen.

11.25 uur

Start deelsessieronde 1

13:00 uur

Lunch, speeddates met de mogelijkheid tot speeddates met medewerkers van het
Kenniscentrum en de meet & greet met immaterieel erfgoedgemeenschappen.
Start deelsessieronde 2
Wrap up (plenair)
Netwerkborrel met mogelijkheid tot speeddates met medewerkers van het

	

Kenniscentrum.

SPEEDDATE-MOGELIJKHEDEN:
1

Speeddate met Leo Adriaanse, directeur Kenniscentrum

2

Speeddate met Team Erfgoedzorg

3

Speeddate met Team Kennisontwikkeling

4

Speeddate met stagiair Job Veltman: Bij het speeddaten wordt u uitgenodigd te vertellen
over uw ervaringen met kritiek op uw erfgoed. Wie maakt er bezwaar en waarom? Wat is uw ervaring
met dialoog over uw erfgoed met buitenstaanders? En wat doet u als de pers zich tegen u keert? Het
Kenniscentrum is erg benieuwd naar uw mening en ervaringen. De input van deze korte gesprekken
wordt gebruikt in de onderzoekslijn controversieel immaterieel erfgoed.

Deelname aan de IE-dag kost € 15 pp, inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Opgeven en betalen
kan binnenkort via www.immaterieelerfgoed.nl. Meer info hierover volgt snel!

DEELSESSIE RONDE 1

DEELSESSIE RONDE 2

1.Vraag het Fonds naar de mogelijkheden Heb
jij een project dat gericht is op het ontwikkelen
en doorgeven van immaterieel erfgoed?
Misschien is de subsidieregeling Immaterieel
erfgoed iets voor jou. In deze deelsessie licht het
Fonds voor Cultuurparticipatie de
mogelijkheden toe van de nieuwe regeling
immaterieel erfgoed en gaat hierover in gesprek
met de deelnemers.

1.Vraag het Fonds naar de mogelijkheden
Heb jij een project dat gericht is op het
ontwikkelen en doorgeven van immaterieel
erfgoed? Misschien is de subsidieregeling
Immaterieel erfgoed iets voor jou. In deze
deelsessie licht het Fonds voor
Cultuurparticipatie de mogelijkheden toe van de
nieuwe regeling immaterieel erfgoed en gaat
hierover in gesprek met de deelnemers.

2.Ruimte voor Immaterieel Erfgoed!
Een QuickScan van het Kenniscentrum laat zien
dat de meeste vormen van immaterieel erfgoed
in de Inventaris te maken hebben met ruimtelijke
aspecten, bijvoorbeeld omdat het verbonden is
met een historische locatie of gebouw (een kerk,

2.Vrijwilliger gezocht!
‘Hoewel we al veel met vrijwilligers werken,
hebben we zoveel nieuwe, leerzame dingen
gehoord!’ – Quote van een tevreden immaterieel

een kolfbaan) of met het cultuurlandschap
(bijvoorbeeld het heggenvlechten of de
gescheperde schaapkuddes). In deze deelsessie
is er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen
en in te gaan op de vragen, uitdagingen en
dilemma’s waar de erfgoedgemeenschappen
voor staan.

erfgoedgemeenschap.
Hoe zorg je voor de juiste persoon op de juiste
plek? Wist je dat hoe specifieker je aangeeft wie
je waarvoor zoekt, hoe groter je kans van slagen
is? David Wijnperle van Doeldenker gaf eerder
een hoog gewaardeerde training aan
immaterieel erfgoedgemeenschappen in
Overijssel. Vandaag legt hij (nogmaals) uit hoe je
je zoektocht naar nieuwe vrijwilligers het beste
opzet.

3.Persbericht in het spotlicht
Veel media krijgen dagelijks honderden
persberichten en persuitnodigingen. Hoe
zorgvuldig jij je persbericht ook opgesteld hebt,
journalisten beslissen al na tien seconden of het
bericht naar de krant óf naar de prullenbak gaat.
Hoe zorg je dat je opvalt? De afdeling
communicatie van het Nederlands
Openluchtmuseum vertelt over de do’s en dont’s
rondom pers.
4.Evaluatie erfgoedzorg
Dit jaar gaan 60 gemeenschappen evalueren!
Hoe is het de afgelopen periode gegaan op het
gebied van borging van het immaterieel
erfgoed? Zijn er acties uitgevoerd? Meer
uitdagingen of knelpunten bijgekomen, of juist
niet? Nieuw dit jaar is dat de evaluatie helemaal
via de website ingevuld en ingediend wordt. In
deze sessie vertellen we daar alles over en
beantwoorden we (bijna) alle vragen.

3.Geschiedenis bewaren met behulp van
mondelinge geschiedenis
Bij veel (oud-) beoefenaars en van immaterieel
erfgoed is kennis aanwezig over het erfgoed, dat
niet is opgeschreven. Door middel van
mondelinge geschiedenis kun je de
geschiedenissen vastleggen. Tijdens deze
deelsessie komen het afnemen van interviews,
het losmaken van persoonlijke verhalen en
herinneringen, formulering van interviewvragen,
het creëren van een veilige interviewsetting en
het omgaan met vertellen en verzwijgen tijdens
het afnemen van een interview aan bod.
4.Spoedcursus immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed, waar moest ik
ook alweer rekening mee houden?
Hoe zat het nou allemaal in elkaar? De
spoedcursus immaterieel erfgoed is voor alle
gemeenschappen in het Netwerk en nieuwe
bestuurders dé mogelijkheid om in anderhalf
uur bijgepraat te worden over het UNESCO
Verdrag dat ten grondslag ligt aan het Netwerk
en de Inventaris.

