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De verbeeldingskracht van erfgoed staat centraal tijdens de
Erfgoedontmoeting 2018
Een dag vol inspiratie vanuit verrassende invalshoeken
Donderdag 20 september vindt de Erfgoedontmoeting 2018 plaats in Mezz in Breda. Met een
bomvol programma rondom het thema ‘de verbeeldingskracht van erfgoed’ wordt het Brabantse
erfgoedveld uitgenodigd om mee te doen en denken.
Het programma
Tijdens de Erfgoedontmoeting wordt de kracht van verbeelding onderzocht. De verbeeldingskracht
die al in erfgoed zit en die creatieve mensen eraan toe kunnen voegen. Erfgoed geeft identiteit aan
onze leefomgeving, maakt trots, inspireert en trekt mensen aan. Het kan zichtbaar maken wat er niet
meer is, maar ook wat er nog niet is: als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Keynote spreker
is Rocco Verdult. Als social designer helpt hij mensen om anders te kijken naar situaties, problemen
en hun omgeving. Ook zijn er werksessies over o.a. erfgoed en theater, erfgoed en fotografie en de
rol van verbeeldingskracht bij het vertellen van erfgoedverhalen.
Over de Erfgoedontmoeting
De Erfgoedontmoeting is een jaarlijkse netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Erfgoed Brabant,
om samen te bouwen aan de toekomst van het Brabantse verleden. Het is een moment voor het
Brabantse erfgoedveld om elkaar te inspireren en te ontmoeten en om samen de balans op te
maken.
Over Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant
ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden
en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend
bij het brede publiek.
Praktische informatie
Meer informatie en het uitgebreide programma staat op
www.erfgoedbrabant.nl/erfgoedontmoeting. Deelnemen aan de Erfgoedontmoeting kan door
uiterlijk donderdag 13 september een mail te sturen aan info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. naam,
organisatie, factuuradres en eventuele dieetwensen. Deelname bedraagt €35,- per persoon. Voor
studenten geldt een verlaagd tarief van €20,-.
----------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact
opnemen met Anneke Leliefeld, annekeleliefeld@erfgoedbrabant.nl of 06 - 52 78 93 96.

