
 
 
 

 
 
De Brabantse Erfgoedprijs 2015 (#BEprijs2015) 
Toen en toekomst reiken elkaar de hand. Dat is de achtergrond van de Brabantse 
Erfgoedprijs die iedere twee jaar wordt georganiseerd. Deze prijs is voor het eerst in 2013 
uitgereikt. De prijs ging toen naar Hip Ambacht – de negen straatjes van Breda. In 2015 wordt 
een nieuwe winnaar gekozen.  
 
Over de Brabantse Erfgoedprijs 
De Brabantse Erfgoedprijs richt zich op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de 
regionale erfgoedsector. Daarbij kunt u denken aan nieuwe vormen van samenwerking die 
erfgoed anders inzetten. Aan projecten die verrassende verbindingen met andere sectoren tot 
stand brengen met erfgoed als vertrek- of eindpunt. Of aan projecten en activiteiten die 
digitale middelen innovatief gebruiken om een breed of nieuw publiek toegang tot de collectie 
te geven. De Brabantse Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- voor de 
winnaar en een intensief begeleidingstraject dat het project ondersteunt in het realiseren van 
de dromen en ambities.  
 
Door wie? 
“Door u!” is het antwoord. De Brabantse Erfgoedprijs wordt georganiseerd door Erfgoed 
Brabant in nauwe samenwerking met de Provincie Brabant, maar welk project voor de prijs in 
aanmerking komt, dat is aan u. Iedereen die een project kent of deelneemt in een project dat 
voldoet aan de criteria van de Brabantse Erfgoedprijs 2015 om het project onder de aandacht 
van de vakjury en de publieksjury te brengen! Dus: heeft een project, bent u onderdeel van 
een project, kent u een project of kent u iemand die een dergelijk project heeft, dien het dan 
in via het inschrijvingsformulier op www.erfgoedbrabant.nl/beprijs2015 Het project komt dan 
op de longlist met projecten. Inschrijving sluit op 30 april dus zorgt dat u op tijd bent! 
 
Deze longlist wordt voorgelegd aan de vakjury die bestaat uit ondernemers, 
vertegenwoordigers uit het onderwijs, erfgoedprofessionals en de prijswinnaar van de 
Brabantse Erfgoedprijs 2013 onder voorzitterschap van de Gedeputeerde Cultuur & 
Samenleving. De vakjury kiest uit de longlist een aantal genomineerden. Vervolgens kunnen 
alle Brabanders hun stem uitbrengen op het project van hun keuze. De stem van het publiek 
bepaalt dus wie de winnaar wordt van de Brabantse Erfgoedprijs 2015. De winnaar wordt 
bekend gemaakt op 24 oktober 2015. 
 
Criteria projecten Brabantse Erfgoedprijs 2015 
Voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015 komen projecten en activiteiten in aanmerking die 
Brabants erfgoed: 

 creatief en innovatief inzetten in de hedendaagse context; 

 laten meewerken aan een duurzame samenleving; 

 beleefbaar maken; 

 samen laten werken met andere sectoren; 

 het verhaal van de Brabander helpen vertellen; 

 blijk geven van gezond ondernemerschap waardoor een toekomst voor het project of 
de activiteit wordt gecreëerd. 

 
Belangrijke data 
30 april 2015: deadline indienen projecten voor Brabantse Erfgoedprijs 2015 
15 september 2015: opening publieksstemmen 
24 oktober 2015: bekendmaking winnaar Brabantse Erfgoedprijs 2015 
 
DUS:Kent u iemand of bent u iemand die deelneemt in zo’n bijzonder, inspirerend en 
innoverend erfgoedproject? Dien dat dan nu in via www.erfgoedbrabant.nl/beprijs2015 en wie 
weet, wint dat project de Brabantse Erfgoedprijs 2015! 
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