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Culturele diversiteit was begin deze eeuw één van de leidmotieven bij het realiseren van de
UNESCO-Conventie voor het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003).
In Vlaanderen en Nederland wordt in het zog van dit internationaal beleidsinstrument al meerdere
jaren actief rond Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) gewerkt. Er is een beleid uitgezet en tal van
(erfgoed)organisaties in het veld gingen met en rond immaterieel erfgoed aan de slag.
Maar het beeld van immaterieel erfgoed dat gaandeweg groeit, biedt niet automatisch een spiegel
van de levendige (super)diversiteit aan culturele tradities en praktijken in onze samenleving:
van oud en jong, van hier en ginder, van de stad en de randstad, en alle hybride en meervoudige
mengvormen die erbij zijn gaan horen.

Waarom en hoe willen we (wel of niet) werken
rond diversiteit in immaterieel erfgoed?
Wat zijn de visies, drij fveren en struikelblokken?

Op donderdag 17 maart 2016 buigt een reeks stemmen zich over de vraag hoe beleid, onderzoek
en praktijk in Vlaanderen en Nederland omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en/in de (super)diverse samenleving. Wat staat er op het spel? Hoe pakt het beleid dit aan, in Nederland en
Vlaanderen? Wat is de kijk van UNESCO op diversiteit? Hoe wordt daar vanuit andere hoeken en
disciplines op gereflecteerd, of in de praktijk mee omgegaan? Verwacht je aan een sprankelend bad
vol visie en reflectie maar even-zo-veel verhalen uit veldwerk over wat diversiteit als uitgangspunt
betekent in het denken en werken rond immaterieel erfgoed: perspectieven omtrent ICE en (super)
diversiteit, ICE in een interculturele dialoog, alsook ervaringen met ICE in diverse praktijktrajecten
worden gedeeld.
Dr. Sophie Elpers (Meertens Instituut, etnologisch onderzoeker, redactie Volkskunde en lid van
Toetsingscommissie immaterieel cultureel erfgoed Nederland) modereert de dag.
Dirk Geldof (auteur van het boek Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert) leidt
de dag in met een algemene keynote over de rol die cultuur, culturele identiteit en culturalisering
speelt in de hedendaagse superdiverse samenleving.
Het programma geeft onderzoekers en praktijkdeskundigen uit verschillende disciplines en invalshoeken een platform: beleidsvisies met Riet de Leeuw en Hans van der Linden; uitgesproken
stemmen van onderzoekers Rik Pinxten, Jasmijn Rana, Albert van der Zeijden, e.a.; spraakmakende
ervaringen van diverse erfgoedwerkingen uit Vlaanderen en Nederland.
De reflectiedag ‘diversiteit en immaterieel erfgoed’ wordt georganiseerd door tapis plein vzw (expertisecentrum immaterieel erfgoed & erfgoedparticipatie), Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (VIE) en KU Leuven (Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Educatie, Cultuur en Samenleving).

PROGRAMMA

VOORMIDDAG

WELKOM EN INLEIDING
welkom door moderator Sophie Elpers
dansen rond cultuur
Dirk Geldof over de rol van cultuur in de (super)diverse samenleving
immaterieel erfgoed en diversiteit: what’s at stake?
Jorijn Neyrinck over de internationale context, evoluties en UNESCO-beleid
BELEID VOEREN ROND IMMATERIEEL ERFGOED EN DIVERSITEIT
diversiteit in het Nederlandse cultuur- en immaterieel erfgoedbeleid
door Riet de Leeuw
diversiteit in het Vlaamse immaterieel erfgoedbeleid
door Hans van der Linden

NAMIDDAG

IMMATERIEEL ERFGOED, DIVERSITEIT & SUPERDIVERSITEIT
hybride tradities en culturele ruimtes
door Albert van der Zeijden
straattaal en superdiversiteit
door Jasmijn Rana
DIVERSITEIT, DIALOOG & DEMOCRATIE
Alex van Stipriaan, Kris Rutten en Rik Pinxten maken een statement,
gevolgd door een debat o.l.v. Sophie Elpers
GEDACHTENWISSELING UIT EEN DIVERSE PRAKTIJK
spraakmakende ervaringen van diverse erfgoedwerkingen uit Vlaanderen en Nederland
SLOTBESCHOUWING door Sophie Elpers

Deze studiedag kadert in een breder programma rond immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit in 2016:
Publicatie ‘immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit’ - themanummer tijdschrift Volkskunde 3/2015
Deze publicatie bundelt diverse artikels die actuele thematieken en case studies omtrent ICE en diversiteit behandelen. Wetenschappelijk
onderzoek, praktijkvoorbeelden en visie en reflectie rond ICE en diversiteit worden vanuit diverse disciplines en benaderingswijzen
belicht. Het themanummer werd gerealiseerd op initiatief en in een gastredactie van tapis plein, VIE en KU Leuven.
Bekijk hier de inhoudstafel van het themanummer. U wenst een exemplaar aan te kopen? Dit kan bij inschrijving voor de studiedag!
#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS
Onder de noemer #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS trekt het Platform voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2016 met een brede campagne
rond immaterieel erfgoed de wereld in. Doel: sensibiliseren over de veelzijdigheid en diversiteit van mensen die met ICE bezig zijn, dit
zichtbaar maken op www.ikschrijfgeschiedenis.be en nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen initiëren.
Vormingsreeks ‘Cultureel erfgoed, diversiteit & duurzame ontwikkeling: de UNESCO 2005 Conventie als Troef’
In deze reeks (2015-2016) wordt onderzocht welk potentieel de UNESCO 2005 Conventie voor de Bescherming en de Promotie van
de Diversiteit van Cultuuruitingen biedt voor cultureel en (immaterieel) erfgoedbeleid in het bijzonder, en welke dwarsverbanden er
kunnen zijn met de UNESCO 2003 Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. In beide conventies staan culturele
praktijken en het vrijwaren van culturele duurzaamheid en diversiteit centraal.

PRAKTISCH
Locatie
Datum en tijdstip

La Tricoterie, fabrique de liens, Théodore Verhaegenstraat 158, 1060 Brussel
Donderdag 17 maart 2016, 11u30-17u00.
Voormiddagprogramma i.s.m. Cultureghem: onder voorbehoud
Kostprijs
€ 20 (deelname reflectiedag)
€ 30 (deelname reflectiedag, inclusief een exemplaar van het Volkskunde-themanummer
Koffiepauze en broodjeslunch zijn inbegrepen.
Inschrijven kan tot 14 maart, via deze link.
Uw inschrijving voor de reflectiedag is pas definitief nadat u €20 hebt overgeschreven op het rekeningnummer van tapis plein vzw:
BE04.380.0183484.31 / BIC: BBRU BE BB, met vermelding “inschrijving reflectiedag diversiteit&ICE + uw naam”.
Indien u ook een exemplaar van het Volkskunde-themanummer bestelt (10 euro), gelieve dan in totaal 30 euro over te schrijven.
Meer info? Contacteer tapis plein vzw via kia@tapisplein.be of +32 50 68 37 94

