Oproep
Achtergelaten erfgoed. Wat neem je mee, wat laat je achter?

Stel je voor; het is oorlog. Je moet vluchten van huis. Je weet niet of en wanneer je terug kunt komen. Dit
overkwam vele Syrische vluchtelingen. Hierover gaat de tentoonstelling ‘Achtergelaten erfgoed/Heritage left
behind’, die vanaf 11 oktober tot en met 7 januari 2017 in het Stadsarchief Oss en de Bibliotheek Oss te zien
is. Dit is een samenwerkingsproject van het archief en de bibliotheek met Erfgoed Brabant en 2 Syrische
archeologen, Khaled Hiatlih en Rasha Hakki.
Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op: www.erfgoedbrabant.nl/achtergelatenerfgoed
Wij willen graag een bijdrage van de inwoners van de gemeente Oss aan deze tentoonstelling toevoegen.
Wat zou jij doen als jij ineens uit Oss weg zou moeten?
Onze vragen aan jou zijn:
1. Als je moet vluchten, wat neem dan zeker je mee?
2. Wat zou je, met pijn in hart, achter (moeten) laten?
3. Waarom zou je deze keuze maken?
Praktische punten:
 Breng dit voorwerp of deze voorwerpen, of een foto ervan, op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6
oktober 2016 tussen 11.00 en 17.00 uur naar het Stadsarchief, Raadhuislaan 10 (in de Bibliotheek) in Oss.
De voorwerpen worden met je naam en toelichting erbij tijdens de tentoonstelling in een afgesloten
vitrine getoond.
 Schrijf hierbij een motivatie van ongeveer 100 – 200 woorden en mail deze aan:
informatie@stadsarchiefoss.nl
 Vermeld je naam, woonplaats en leeftijd en e-mailadres hierbij.
 We ontvangen heel graag echte voorwerpen. Maar als het alleen om foto’s gaat, kun je ons ook mailen,
voor 6 oktober: informatie@stadsarchiefoss.nl. De foto moet een jpg of tif-bestand zijn, van minimaal
200 dpi. De tekst moet tussen de 100 en 200 woorden zijn.
Als je vragen hebt, kun je ons bellen of mailen:
T 0412 842010, informatie@stadsarchiefoss.nl

Bedankt alvast voor het meedenken en meedoen!

