Beeld: Nationale Archeologiedagen

.

Inspiratiedag Archeologie 31 mei 2018
Vergeet niet een collega of andere geïnteresseerde mee te nemen!
Locatie: Huis van Hilde, Castricum
Tijd: 09.30-16.00 uur
PROGRAMMA
09.30 – 09.50

Ontvangst met koffie en thee

09.50 – 10.00

Welkom Yvette Burnier, Steunpunt M&A

10.00 – 10.20

Introductie door Jack van der Hoek, gedeputeerde Provincie Noord-Holland

10.20 – 10.40

Beste Practice tijdens de archeologiedagen Janneke Berkelbach van de Sprenkel, Stichting
Nationale Archeologiedagen

10.40 – 11.50

Sessie: Samen aan de slag: Hoe bepaal ik mijn onderwerp, doelgroepen en communicatievorm en
met wie kan ik samenwerken? Monica Dütting & Yvette Burnier, Steunpunt M&A.

11.50 – 12.15

Terugkoppeling en vragen

12.15 – 13.00

Lunch (wordt verzorgd)

13.00 – 15.30

Parallelle workshops: U kunt naar keuze aan een of meerdere workshops deelnemen, of
tussentijds bijpraten of vragen stellen bij de vraagtafel.

Workshop 1

PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)

Julius van Roemburg, PAN

PAN is een samenwerking tussen wetenschappers en leken en heeft tot doel archeologische privé
verzamelingen te ontsluiten. De kennis die hierdoor ontstaat heeft grote meerwaarde voor het
archeologische verhaal van Nederland en uw gemeente. PAN kan eenvoudig worden opgezet als
laagdrempelige activiteit tijden de nationale archeologiedagen. Julius van Roemburg licht toe wat
hier voor nodig is.
Workshop 2

Pop-up activiteiten

Richard Jansen, gemeente Oss

Richard Jansen bespreekt wat er komt kijken bij het opzetten van een archeologische pop-up
tentoonstelling en andere activiteiten voor jong en oud tijdens de nationale archeologiedagen.
Workshop 3

Hoe verkoop ik archeologie?

Monica Dütting, Steunpunt M&A

Monica Dütting gaat in op manieren om archeologische onderwerpen onder de aandacht te brengen
bij het grote publiek. Beleid, thema of voorwerp: van alles is een goed verhaal te maken.
Doorlopend

Vraagtafel en bijpraathoek

15.30 – 16.00

Afsluiting

Organisatie Monica Dütting en Barbara Oosterwijk, telefoon 06 - 211 34 775 / 0251 – 674 666
Vragen en aanmelden via mail: info@steunpunterfgoednh.nl

