Meedoen met…
Maak je immaterieel erfgoed het hele jaar zichtbaar!

Voorwaarden om mee te kunnen doen
-

Je hebt een account- en Inventarispagina op www.immaterieelerfgoed.nl.
De erfgoedgemeenschap bepaalt of ze meedoet met IE Spotten. Externe partijen
kunnen dit niet van hen ‘overnemen’. Wel kan er samengewerkt worden met
bijvoorbeeld gemeenten, provincies of erfgoedinstellingen.

Wat houdt het in?
-

-

-

-

Je werkt mee aan een professionele korte film (ca. 2 minuten) van je immaterieel
erfgoed. Je werkt samen met de projecteleider van IE Spotten een filmscenario en
voice-over tekst uit. Op de dag van opnames ben je erbij.
Je richt je eigen digitale IE Spotten omgeving in. Je upload foto’s, de gemaakte
korte film en korte teksten en beschrijvingen van het immaterieel Erfgoed. De
projecteleider voert redactie en denkt met je mee.
Je krijgt je eigen IE Spotten bordje(s). Je levert een foto voor op het bordje en je
kiest ten minste één locatie waar het bordje kan en mag staan. Deze locatie bevindt
zich in de openbare ruimte en is idealiter op een drukbezochte locatie.
De bezoeker scant de QR-code en komt zo in jouw IE Spotten-pagina terecht!

Wat krijg je van het Kenniscentrum?
-

De professionele korte film (alle kosten gedekt).
Een kwalitatieve QR-code, dat houdt in dat er geen spam of reclame tussen de QRcode en de digitale omgeving kan komen.
Je mag kosteloos gebruik maken van de digitale omgeving van IE Spotten.
Wij regelen een Engelse en Duitse vertaling van je filmpje en je digitale omgeving.
Twee IE Spotten-bordjes inclusief bevestigingsmaterialen. Wil je méér dan twee
bordjes? Dat kan tegen een meerprijs (deze is afhankelijk van het type bordje)

Wat verwachten wij?
-

Je zorgt ervoor dat je IE Spotten-pagina de bezoeker interessante informatie biedt.
Je regelt dat de bordjes geplaatst worden op de locatie van jouw keuze.

Vragen? Meer weten? Contact: k.boender@immaterieelerfgoed.nl.

