
DE VERBEELDINGSKRACHT 
VAN ERFGOED

UITNODIGING 
ERFGOEDONTMOETING 2018

Graag nodigen wij je uit voor de Erfgoedontmoeting: 
de jaarlijkse netwerkbijeenkomst om samen 

te  bouwen aan de toekomst van het Brabantse 
 verleden. Deze vindt dit jaar plaats op donderdag 20 
 september in  poppodium Mezz in Breda. Tijdens de 
 Erfgoedontmoeting 2018 staat de verbeeldingskracht 
van erfgoed centraal. We  organiseren de ontmoeting dit 
jaar in  samenwerking met Blind Walls Gallery, winnaar 
van de Brabantse  Erfgoedprijs 2017. 

Erfgoed spreekt tot de verbeelding. Het verleden 
van Brabant is zichtbaar en beleefbaar in erfgoed 
in al zijn  vormen. 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. Is dit genoeg, of moeten we 
het erfgoed van Brabant een handje helpen om nóg 
meer tot de verbeelding te  spreken, zodat steeds meer 
mensen er door geïnspireerd raken? Welke rol kunnen 
designers, (podium) kunstenaars en vertellers daarbij 
spelen? En hoe kunnen erfgoedwerkers hiermee aan 
de slag gaan?  
In het ochtendprogramma verkennen we de 
 verbeeldingskracht van erfgoed samen met 
 verschillende  gasten. Keynote spreker is social 
 designer  Rocco Verdult: hij geeft zijn visie op werken 
met de  verbeeldingskracht van erfgoed. Hoe vertel 
je het verhaal achter erfgoed op een onvergetelijke 
 manier? Welke rol hebben ontwerpers daarbij? 

In de middag gaan we, na een korte rondleiding 
langs een aantal Blind Walls, zelf aan de slag met de 
 verbeelding van erfgoed in verschillende werksessies. 

Nieuwsgierig naar het complete programma? 
Houd dan onze website in de gaten!

Kosten  
De prijs voor deelname aan de Erfgoedontmoeting 
op 20 september bedraagt € 35,00 per persoon. 
Voor studenten geldt een verlaagd tarief van € 20,00. 
Kostenloos afmelden kan tot 13 september.  Daarna zijn 
wij genoodzaakt de kosten in rekening te  brengen. 

Meld je aan 
Wil je deelnemen aan de Erfgoedontmoeting op 20 
 september? Meld je dan aan via info@erfgoedbrabant.nl, 
onder  vermelding van naam, organisatie,  factuuradres 
en  eventuele dieetwensen. 
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per 
mail. Mocht je deze niet ontvangen hebben, neem dan 
contact met ons op.
 
Uiterste aanmelddatum is donderdag 13 september 2018. 

Locatie: Mezz Breda, Keizerstraat 101, 4811 HL Breda 
 
Informatie 
Dieuwertje de Nigtere, 
dieuwertjedenigtere@erfgoedbrabant.nl 
of Doret Eeken, 
doreteeken@erfgoedbrabant.nl
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Donderdag 20 september 
10.00 – 17.00 uur 

Mezz, Breda
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