ACTIVITEITEN REGISTREREN
Schrijf uw activiteiten in tussen 1 oktober 2020 en 8 januari 2021 via
https://inschrijven.erfgoeddag.be.
De activiteiten die u eerder indiende voor Erfgoeddag 2020 bleven bewaard in het inschrijvingssysteem. U kan deze activiteiten nakijken en,
indien nodig, bijsturen. Kan een activiteit niet langer plaatsvinden? Geef
ons een seintje, dan verwijderen we deze. U begint liever met een schone
lei? Nieuwe activiteiten aanmelden kan uiteraard ook nog.
Maakt u zich zorgen over hoe u in deze onzekere tijd iets kunt organiseren? Praktische wijzigingen aan uw activiteit blijven tot aan Erfgoeddag
2021 doorstromen naar erfgoeddag.be en de UitinVlaanderen-databank.
Heeft u vragen over hoe u een activiteit veilig kunt laten doorgaan? Het
FARO-team geeft u graag persoonlijk advies.

ERFGOEDDAG VIERT FEEST
In 2021 vieren we met u de 20e editie van
Erfgoeddag. Tijd voor een terug- én een vooruitblik. Duik in uw geheugen en archief. Aan welke
Erfgoeddagactiviteiten heeft uw organisatie
mooie herinneringen? Welke activiteiten waren
geslaagd? Welke editie bracht uw team dichter
bij elkaar? We brengen uw organisatie graag in
beeld! Laat het ons weten via info@erfgoeddag.be.

VOLG ONS OP
Verantwoordelijke uitgever: Olga Van Oost, FARO. Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel

DE ERFGOEDDAGKALENDER
ERFGOEDDAG IN HET TEKEN VAN DE NACHT
Erfgoeddag vindt op 24 en 25 april 2021 voor de 20e
keer plaats. In dat verband willen we nog eens herinneren aan de doelstelling – zeg maar het waarom
– van dit evenement. Erfgoeddag wil sensibiliseren
over het roerend en immaterieel erfgoed bij het
publiek, de overheden en de media. Ook wil het erfgoed
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, en
erfgoedorganisaties onderling doen samenwerken. Elk
jaar is er ook een ander thema, kwestie van telkens andere inhoudelijke en vormelijke accenten te leggen.
In 2021 is dat ‘De Nacht’. Een mooie gelegenheid om
bepaalde elementen uit uw collecties op een nieuwe,
verrassende manier in beeld te brengen.

SEPTEMBER

NOVEMBER EN DECEMBER

Lancering van de feesteditie in
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed.

Er verschijnen DIGITALE TIPS EN INSPIRATIE
voor Erfgoeddagdeelnemers via faro.be
en de sociale media.

Het PROMOTIEMATERIAAL wordt onder
de loep gehouden. Heeft u tips, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

OKTOBER
De DIGITALE INSPIRATIESESSIES vinden
plaats. Schrijf in via faro.be/kalender.
> Donderdag 1 oktober van 14 tot 16 uur
Inspiratiesessie voor nieuwe lokale
coördinatoren

WELKOM OP EEN VAN ONZE DIGITALE INSPIRATIESESSIES
In aanloop naar Erfgoeddag 2021 organiseert FARO in oktober vijf inspiratiesessies. We trekken de digitale kaart en bieden u vijf goedgevulde sessies boordevol
tips, inspiratie en handige weetjes. Veilig
en coronaproof! Bijkomend voordeel? U
hoeft zich niet te verplaatsen én maakt
kennis met erfgoedorganisaties verspreid
over heel Vlaanderen en Brussel.
Surf naar faro.be/kalender voor alle info
over de sessie(s) van uw keuze en schrijf
u in.

> Donderdag 8 oktober van 14 tot 16 uur
Digitale Erfgoeddagactiviteiten: tips
& tricks (i.s.m. Open Monumentendag)
> Donderdag 15 oktober van 14 tot 16 uur
Voorlezen en vertellen op Erfgoeddag: een namiddag van kennisdeling

JANUARI
8 januari 2021: DEADLINE om activiteiten
in te dienen voor Erfgoeddag via
inschrijven.erfgoeddag.be.

FEBRUARI
De WERKGROEP Erfgoeddag bekijkt
welke activiteiten bijgestuurd moeten
worden. Er gebeurt ook eindredactie op
de activiteiten.

MAART
LANCERING ERFGOEDDAGPROGRAMMA via
erfgoeddag.be.

APRIL

(i.s.m. Iedereen Leest)

> Donderdag 22 oktober van 14 tot 16 uur
Een nieuwe locatie, een nieuwe wind
> Donderdag 29 oktober van 14 tot 16 uur
Toegankelijkheid. Wat betekent dit
voor uw Erfgoeddagactiviteit? (i.s.m.
Toerisme Vlaanderen en Inter)

Communicatiecampagne: steractiviteiten worden bekendgemaakt en deelnemers worden in de bloemetjes gezet.

24 EN 25 APRIL 2021
We vieren de 20E EDITIE van Erfgoeddag,
samen met u!

