
Immaterieel erfgoed & musea: workshop
op maat van jouw museumwerking!

13 juni 2016  –  10u-15u  –  FARO, Brussel

Hoe geef jij immaterieel erfgoed vorm in jouw museumwerking? Zit het ingebed in je dagelijkse 

activiteiten of beschouw je het als een aparte investering? Hoe bewust onderneem jij nu al 

acties die immaterieel erfgoed ondersteunen en waar liggen extra kansen en opportuniteiten? 

Wat zijn drempels om het (nog) niet te doen en hoe doen andere musea het?

Breng op maandag 13 juni je immaterieel erfgoedwerking in kaart aan de hand van een out-of-

the-box doorlichting. Doe inspiratie op, brainstorm en deel praktijkervaring met andere muse-

umteams. Kom bij voorkeur met de voltallige ploeg, maar minimaal met z’n twee – van collec-

tiebeheerder tot gids, van onderzoeker, conservator tot publieksmedewerker, als vrijwilliger of 

vaste kracht – en keer huiswaarts met een armlengte aan inzicht én ideeën op maat van jouw 

immaterieel erfgoedwerking!

• Waar? FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

• Wanneer? Maandag 13 juni 2016, 10u-15u (onthaal vanaf 9u30)

• Inschrijven? Deelnemen is gratis (koffie en broodjeslunch worden voorzien). 

 Schrijf in per mail naar kia@tapisplein.be met de gegevens van het museum en een over-

zicht van de collega’s (naam + functie) die je meebrengt, vóór woensdag 25 mei. Let op: de 

plaatsen zijn beperkt!

Meer weten? 

Neem contact op met Floortje (floortje@tapisplein.be) of Kia (kia@tapisplein.be)

of via 050 68 37 94.

In augustus 2015 realiseerde het ICE-trekkersnetwerk (tapis plein, LECA, CAG, ETWIE, Het Firmament, Resonant en 

FARO) de voorbereidende beleidsnota ‘Naar een actieplan ICE & musea in Vlaanderen 2015-2016’, en het daarbij 

horende ‘Rapport Immaterieel Cultureel Erfgoed en musea in Vlaanderen’ (beide zijn op te vragen via 

info@immaterieelerfgoed.be). Deze workshop is één van de acties uit de beleidsnota.

Initiatief met steun van de Vlaamse overheid.

foto: Christien Meindertsma in het Textielmuseum (NL), www.christienmeindertsma.com
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