
CONFERENTIE 'IMMATERIEEL ERFGOED VERZAMELEN’

UITNODIGING
Hoe verzamel je levend en dynamisch erfgoed? Wat betekent verzamelen in het kader van immate-
rieel erfgoed, waarbij het doorgeven van kennis van praktijken en handelingen centraal staat? Met 
welk doel wordt het verzameld? Welke methodieken zijn er? Wat is de rol van beoefenaren van dit 
erfgoed in het proces van verzamelen en waarderen?

Ben jij geïnteresseerd in een uitwisseling over praktijkvoorbeelden, methodieken en technie-
ken, of theoretische benaderingen rond het verzamelen van immaterieel erfgoed? Meld je dan 
vóór 1 oktober kosteloos aan!

Musea, archieven, bibliotheken en andere cul-
turele instellingen worden tegenwoordig ge-
confronteerd met grote transformaties in de 
samenleving. Van de instellingen wordt ver-
wacht dat zij een actieve en kritische rol in de 
maatschappij spelen. De rol van musea is der-
mate aan het veranderen, dat ICOM, de Inter-
national Council of Museums, heeft opgeroe-
pen tot aanpassing van de museumdefinitie 
aan de hedendaagse uitdagingen op het ge-
bied van duurzaamheid en ethiek en aan de 
culturele en sociale verantwoordelijkheden 
van musea in de 21e eeuw. Daarnaast wordt, 
in de nieuwe museologie, een belangrijke rol 
toegedicht aan erfgoedgemeenschappen 
om zo bredere groepen in de samenleving 
te betrekken bij het proces van verzamelen.

Hoe sluit het verzamelen van immaterieel erf-
goed bij deze transformaties aan en welke kan-
sen biedt het? Kansen voor gemeenschappen 
om het erfgoed te presenteren en te borgen? 
Kansen voor musea en andere collectioneren-
de instellingen om dichter bij de hedendaagse 
maatschappelijke ontwikkelingen en discus-
sies te staan? Kansen voor het publiek om in-
zicht te krijgen in verrassende en inspirerende 
vormen van immaterieel erfgoed en daarmee 
te reflecteren op de eigen identiteit? We reke-
nen, zeker in de middag, op een actieve bijdra-
ge van de deelnemers aan deze conferentie. 

Meld je nu aan!

De conferentie ‘Immaterieel Erfgoed Verzamelen’ is onderdeel van de onderzoekslijn ‘Immaterieel & Materieel Erfgoed’ 
(2017-2020) van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De conferentie kadert tevens binnen het project ‘Plan-
nen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’ dat met steun van de Vlaamse Overheid de komende jaren de relatie tussen 
immaterieel erfgoed en collectiebeleid in Vlaanderen verkent. Dit project is een samenwerking tussen Werkplaats imma-
terieel erfgoed, FARO - Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, PACKED vzw, Museum Hof van Busleyden, Jenevermu-
seum, ICOM Belgium Flanders, met bijdragen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

De conferentie wordt gehouden in de Glazen Zaal op de eerste verdieping. De ingang bevindt 
zich rechts naast het trappenlandschap. Niet verdwalen? Kijk dan dit filmpje voordat je vertrekt. 

Voor vragen kun je contact opnemen met kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl 
Sophie Elpers: s.elpers@immaterieelerfgoed.nl, +31 (0)6 1357 8692 

Floortje Vantomme: floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be, +32 (0)473 3819 07

Datum
11 oktober 2019

Tijd
10:00 - 16:30

Adres 
LocHal Tilburg

Burg. Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg 

https://ts.ticketcounter.nl/kien/ctrl/orderentry/event/d17a7a36-be0d-4f63-84c2-b3c24e2e632c/nl-NL
http://immaterieelerfgoed.nl
https://werkplaatsimmaterieelerfgoed.be/
https://www.youtube.com/watch?v=2BdSrs5aRmI&feature=youtu.be


10:00 uur Ontvangst met koffie en thee

10:30 uur Welkom
  door Leo Adriaanse, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 

10:40 uur Keynote over immaterieel erfgoed en participatie (EN)
  door Filomena Sousa, IF Researcher at the Portuguese NGO Memória Imaterial   
  and Member of the Portuguese 'Institute for the Study of Literature and Tradition -   
  heritage, arts and cultures' (IELT - NOVA FCSH)

11:15 uur  De Casus Tilburg: immaterieel erfgoed in Tilburg 
  Stadsmuseum Tilburg, Bibliotheek LocHal / TijdLab en TextielMuseum

11:35 uur  Koffiepauze

11:50 uur Inspiratie! 
  Vijf concrete casussen rond het verzamelen van immaterieel erfgoed: Huis van Alijn,  
  Imagine IC, MAS / Museum aan de Stroom, PARCUM, Stadsarchief Rotterdam  

12:50 uur De stem van de erfgoedgemeenschap  
  Paul Bastiaansen, Bloemencorso Zundert & Luc Rombouts, Beiaardcultuur

13:00 uur Lunchpauze

13:45 uur Keynote over de inbedding van immaterieel erfgoed in collecties (EN)
  door Joanne Orr, Deputy CEO Vice President Collections, Research and 
  International Programs for Royal BC Museum, Victoria, Canada

14:20 uur Koffiepauze 

14:35 uur Parallelle werksessies 
  met bijdragen van o.a. Amsterdam Museum, Design Museum Gent, Erfgoed  
  Gelderland, Industriemuseum, Jenevermuseum Hasselt, Het Markiezenhof, 
  Red Star Line Museum, Rijkserfgoedlaboratorium, Yper Museum 
  Participatief verzamelen en presenteren  
  Kansen en uitdagingen van de samenwerking tussen conservatoren en 
  erfgoedbeoefenaren, co-creatie
  Verzamelen van wat ontastbaar is 
  Hoe maak je rituelen, performances, kennissystemen zichtbaar in een collectiebeleid of  
  registratiesysteem?
  Meerstemmigheid en ‘waarderen’ van immaterieel erfgoed 
  Omgaan met en waarborgen van verschillende visies en posities te opzichte van een  
  bepaalde vorm van immaterieel erfgoed

16:00 uur De stem van de erfgoedgemeenschap 
  Fatima Oulad Thami, Hennakunst & Paul Contryn, figurentheater DE MAAN

16:10 uur Discussie in de zaal
 
16:25 uur Afsluiting 
  door Jorijn Neyrinck, coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed

16:30 uur Netwerkborrel

CONFERENTIE ‘IMMATERIEEL ERFGOED VERZAMELEN’

PROGRAMMA

Tijdens de lunchpauze en na afloop van de conferentie is er gelegenheid om het TijdLab in de LocHal te be-
zoeken. Momenteel is er een foto- en een tekeningexpositie ter gelegenheid van 55 jaar Molukkers in Tilburg. 

Programmamakers Desiree van Beurden en Petra Robben geven toelichting.


