
 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT:  
WAT IS UW FAVORIETE ERFGOEDDAGHERINNERING? 

 

In 2021 blaast Erfgoeddag twintig kaarsjes uit. Dat mogen we niet zomaar laten voorbijgaan. 

Aan welk object of verhaal uit uw collectie denkt u onmiddellijk terug als u terugkijkt op twintig 

Erfgoeddagedities? Duik in uw collectie, archief of databank en stuur uw favoriete 

Erfgoeddagherinnering in. Elke organisatie die ooit deelnam aan Erfgoeddag kan haar kans 

wagen. Wordt uw inzending gekozen als een van de twintig objecten en verhalen die het 

startpunt vormen van de publiekswedstrijd in 2021? Dan ziet u uw beeld verschijnen in alle 

Erfgoeddagcommunicatie in Vlaanderen en Brussel. 

Algemeen 
 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, in het 

kader van Erfgoeddag 2021 met als thema ‘De Nacht’. Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag wordt het 

cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de kijker gezet. De editie van 2021 vindt plaats op 

zaterdag 24 en zondag 25 april 2021.   

Hoe verloopt de wedstrijd?    
 

1. Bezorg een foto, illustratie of video die verband houdt met uw mooiste, sterkste of meest 

originele Erfgoeddagherinnering en geef kort duiding.  U kiest zelf welk beeld u doorstuurt: 

een detail van een foto, een portret, een zwart-witfoto … Laat uw creativiteit de vrije loop!    

2. Bezorg uw inzending tot en met 15 januari 2021 via dit formulier. 

3. In het voorjaar van 2021 maakt een jury een keuze uit de inzendingen. Twintig organisaties 

kunnen deel uitmaken van de publiekswedstrijd en het publiek kan stemmen via 

erfgoeddag.be. Als organisatie wint u extra zichtbaarheid tijdens de nationale 

communicatiecampagne van Erfgoeddag. 

4. De publiekswinnaars worden bekendgemaakt tijdens het weekend van Erfgoeddag. Deze 

winnaars krijgen een persoonlijk cadeau: hun portret wordt vereeuwigd door een 

getalenteerde illustrator. 

Technische details    
 

Het beeld, de ingezonden illustratie of de video moet van goede kwaliteit zijn: zorg foto's met 

een resolutie van 300dpi zodat gebruik via online kanalen en drukwerk mogelijk is.   

 
Goed om te weten  

 

U beschikt over alle rechten op de foto, illustratie of video en u geeft aan FARO de toestemming 

om de foto, illustratie of video te gebruiken en te verspreiden in de publiekscampagne voor deze 

wedstrijd, en dit via alle communicatiekanalen van Erfgoeddag.    

https://faro.be/form/erfgoeddag-wedstrijd-sector-2020

