
                                                                                                   

                                              
 
PERSBERICHT | 16 maart 2017 

 

Vele uitdagingen voor de erfgoedsector 
Lentenummer faro belicht uitdagingen en kansen 
 

Begin december 2016 rolde ‘Museum van het 
Gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ van 
de persen (Politeia, 2e druk). Naar aanleiding van 
de publicatie van dit boek had faro interviews 
met onze landgenoot Chris Dercon (o.a. ex-Tate 
Modern, nu Volksbühne Berlin) en Kazerne 
Dossin-directeur Christophe Busch. Musea van 
vandaag worden verondersteld andere, 
bijkomende rollen op te nemen dan in het 
verleden het geval was.  
 
Dat blijkt ook uit het verrassende 
impactonderzoek dat de Amerikaanse 
museumdirecteur Danielle Linzer (ex-Whitney 
Museum in New York) drie jaar lang hield in haar 
museum. ‘Investeren’ in jongeren blijkt om 
verschillende redenen zeer de moeite waard.  
 
De uitgestoken hand van Erfgoeddag  

 
De jaarlijkse Erfgoeddag – op zondag 23 april 2017, in het teken van ‘Zorg’ – is vanouds 
een feilloze barometer van wat er reilt en zeilt in de cultureel-erfgoedsector. Door de 
keuze voor een thema als ‘Zorg’ worden musea, archieven, erfgoedbibliotheken, 
erfgoedcellen, heemkundige kringen en alle andere erfgoedorganisaties uitgenodigd en 
aangespoord om ‘iets’ te doen met zorginstellingen en -organisaties. In dit 
aankondigend artikel leest u meer over de verwachtingen over die samenwerking. 
 
Verjaardagen 
 
Het oude-muziekensemble Zefiro Torna bestaat 20 jaar – de gelegenheid om diepgaand 
te polsen naar hun omgang met het muzikale erfgoed. En verder onder meer nog in dit 
nummer: een artikel over de Belgische campagne van Wiki Loves Art, een initiatief van 
Wikimedia België waaraan o.a. FARO en Packed vzw hebben meegewerkt. Ook is er 
aandacht voor de resp. 15e en 10e verjaardag van de Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel 
Waasland. Ook brengen we, opnieuw, en meer in detail, verslag uit over de resultaten 
van het Cijferboek 2014. Dit keer ligt de focus op de depots van de collectiebeherende 
Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen. 



Ten slotte is er ook de rubriek Ten voeten uit. Met dit keer Nicole van Dijk, curator in 
het Museum Rotterdam. 

 

faro? 

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en 
december), telt gemiddeld 60 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld 
in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, 
erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij 
daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …). 
 
faro bestellen kan via www.faronet.be/abonnementen-of-losse-nummers of het 
telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement 
(vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via 30 (betere) boekhandels 
in Vlaanderen en Brussel. 

 
 
Perscontact | niet voor publicatie 

 
U kan faro online lezen, via ons ISSUU-account. Als u graag de LR pdf of een papieren 
exemplaar van faro ontvangt, stuurt u een e-mail met uw coördinaten terug.   
 
Voor meer informatie, foto’s en/of interviews met de auteurs of de hoofdredacteur van 
faro kan u terecht bij: 
 
ROEL DAENEN 
Coördinator communicatie, pers en partnerships  
Hoofdredacteur faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 
 
T. 02 213 10 73 
G. 0496 62 66 08 
E. roel.daenen@faronet.be 
W. www.faronet.be  
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