IE-DAG
'Aan de slag'

meld je aan
€15,- p.p.

Alle seinen staan op groen. Voor het eerst in ruim
twee jaar kunnen we weer een IE-dag organiseren
zonder enige restricties en dit geldt niet alleen
voor ons maar voor iedereen! Dit jaar zullen er
weer veel evenementen en manifestaties
plaatsvinden die we de afgelopen twee jaar
hebben moeten missen.
We kunnen weer aan de slag!!!

De deelsessies die we deze keer aanbieden zijn
heel divers. Zo besteden we, na twee jaar van
intensief gebruik van nieuwe media en technieken,
aandacht aan de traditionele media, gaan we aan
de slag met van het werven van nieuwe
bestuursleden en kunnen de handen uit de
mouwen gestoken worden.
Kortom voor elk wat wils.

11 juni 2022 | Kasteel Woerden

Kasteel 3, Woerden
Voldoende parkeermogelijkheid en op loopafstand van station Woerden

PROGRAMMA
09.30 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 uur	

Welkomstwoord door de dagvoorzitter en een gesprek met Marco van Baalen
directeur van het Kenniscentrum

10.35 uur

Internationale voordrachten, de Corsocultuur en de Valkerij delen hun ervaringen

10.55 uur

Vertoning van een van de films van de Amsterdamse Filmstichting met een toelichting
van Caspar Haspels

11.15 uur

Koffiepauze

11.40 uur

IE-spotten, hoe maak je je erfgoed jaarrond zichtbaar?

11.55 uur

De nieuwe regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie met een vraaggesprek
Wat is er mogelijk met de nieuwe subsidieregeling? Hoe vraag je deze aan?

12.30 uur

Lunch, met mogelijkheid om zelf met het Fonds in gesprek te gaan

13.30 uur

Aanvang deelsessies
* Op de dag zelf kies je welke deelsessies je graag wil volgen, dit hoef je niet van tevoren
aan te geven

15.00 uur

Wrap-up en netwerkborrel
Einde

DEELSESSIES
A. Verjonging van besturen
Het bestuur van het Zomercarnaval Rotterdam heeft de afgelopen jaren een ware transformatie
doorgemaakt. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Onder leiding van Susanne Verburg wordt
onderzocht hoe je je bestuur kunt verjongen en welke andere manieren er zijn om jonge mensen
bij je immaterieel erfgoed te betrekken.
Na deze workshop ben je geïnspireerd door tips en adviezen uit de praktijk.

B. Persbericht schrijven
Sociale media lijken de wereld te hebben overgenomen, maar traditionele media hebben zeker
nog hun kracht! In deze deelsessie gaan we dieper in op hoe je een goed persbericht kunt
schrijven om je IE te promoten. Hoe schrijf je een persbericht dat opvalt?
Na deze workshop heb je meer zicht op hoe je een persbericht schrijft en hoe je met je eigen
nieuwsbericht opvalt in het enorme nieuwsaanbod.

C. Papierknippen
Papierknipkunst is sinds 2013 bijgeschreven in de Inventaris en in 2019 is er een
AmbachtenLab Papierknipkunst georganiseerd. Het lijkt eenvoudig: het met een schaar wat
vormen uit een velletje papier knippen. Maar is dat ook zo? Tijdens deze workshop kun je zelf
met een schaar(tje) aan de gang en merken dat het toch niet zo eenvoudig is als het lijkt.
Na deze workshop heb je kunnen proeven aan een ambacht waarvoor in het verleden vaak grote
bedragen neergeteld werden.

D. Spoedcursus Immaterieel Erfgoed
Immaterieel erfgoed, hoe zit dat nou in elkaar? De Spoedcursus Immaterieel Erfgoed is voor
iedereen die zich onlangs bij het Netwerk heeft aangesloten en voor nieuwe bestuursleden dé
mogelijkheid om in anderhalf uur de beginselen van immaterieel erfgoed uitgelegd te krijgen. Een
adviseur Erfgoedzorg van het Kenniscentrum vertelt over het 2003 UNESCO Verdrag en de
uitvoering ervan in Nederland.
Na deze spoedcursus ben jij op de hoogte van wat immaterieel erfgoed is, wat borging van
Immaterieel Erfgoed inhoudt en hoe het Netwerk, de Inventaris en het Register werken.

meld je aan
€15,- p.p.

