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Erfgoeddag 2017: Zorg
Op zondag 23 april bundelt de cultureel-erfgoedsector (musea, archieven, erfgoedbibliotheken,
erfgoedcellen, vrijwilligersorganisaties) de krachten met de
brede zorgsector (OCMW’s, zieken-, rust- en
verzorgingstehuizen, opvanghuizen, enz.) in heel
Vlaanderen en Brussel. Want die dag is het opnieuw
Erfgoeddag, met Zorg als thema. Het publiek heeft de keuze
uit 800 gratis activiteiten, gespreid over 276 gemeenten.
Het programma is vanaf vandaag consulteerbaar op
www.erfgoeddag.be.

ZORG?
Erfgoeddag kiest heel bewust voor maatschappelijk
relevante thema’s. Omdat die enerzijds de kans bieden
om een groot publiek te bereiken, en anderzijds ook een
goed kader bieden voor de erfgoedinstellingen en organisaties om nieuwe, en vaak verrassende partnerships
aan te gaan.
Mee daarom willen we u van harte uitnodigen op de persconferentie waarop Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz en zijn collega Jo Vandeurzen, Vlaams minister
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het programma van Erfgoeddag voorstellen. Een
verrassende rondleiding met beide ministers wordt eveneens voorzien in het Magritte
Museum (KMSKB) dat al jarenlang een voortrekkersrol speelt op vlak van toegankelijkheid.
Noteer alvast in uw agenda:
DATUM: vrijdag 21 april 2017 om 13u30
LOCATIE: Magritte Museum, Koningsplein 1, 1000 Brussel, verdieping -2
U ontvangt nog een gedetailleerd programma. Dank om u per kerende aan te melden!
Tijdens deze persontmoeting krijgt u niet alleen te horen hoe beide ministers hun
beleidsdomein heel concreet aan elkaar verbinden, maar ook wie de gelukkige winnaar van
de grote prijs van Erfgoeddag 2017 wordt.

Het publiek kan immers vanaf 23 maart tot en met 13 april
melden welke remedie tegen kwaaltjes heeft meegekregen van
grootmoeder. Dit kan via de Facebookpagina van Erfgoeddag
(www.facebook.com/erfgoeddagvlaanderenbrussel). De
prijs bestaat uit een vijfsterrenovernachting in het
Taxandriamuseum te Turnhout.

De jury bestaat uit psychiater Dirk De Wachter en zangers
Guido Belcanto en Geena Lisa.

ERFGOEDDAG?
Erfgoeddag is een initiatief van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. In 2017
vindt alweer de 17e editie plaats. Anders dan de Open Monumentendag, die plaatsvindt in
september, wordt op Erfgoeddag het zogenaamd roerend en immaterieel cultureel belicht. Dat
gebeurt aan de hand van een waaier van activiteiten, waaronder klassiekers als
tentoonstellingen en rondleidingen, maar ook lezingen, workshops, wandelingen en film- en
theatervoorstellingen. Het evenement slaagt er elk jaar in om vele cultuurliefhebbers te
mobiliseren.
U vindt het persdossier van Erfgoeddag op onze website.
PRAKTISCH
Erfgoeddag vindt plaats op zondag 23 april 2017 van 10 tot 18 uur. Zo’n 600 organisaties
plaatsen het cultureel erfgoed in de spotlights met 800 gratis activiteiten in teken van Zorg.
Het publiek kan via www.erfgoeddag.be een persoonlijk programma samenstellen. De 22
erfgoedcellen hebben elk een eigen, regionale programmabrochure samengesteld. Zie ook:
www.erfgoedcellen.be.
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis. Voor sommige activiteiten is reserveren
aanbevolen, of zelfs verplicht. Speciaal voor deze editie is er extra aandacht voor de
toegankelijkheid van de activiteiten. Alle 800 activiteiten zijn (ook) doorzoekbaar met deze
criteria:
- Voor mensen met een fysieke beperking?
- Voor blinden of slechtzienden?
- Voor mensen met een verstandelijke beperking
- Voor mensen met een psychische beperking
- Voor doven of slechthorenden?
- Voor mensen met autisme?
- Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Ook het openbaar doet mee. In de Erfgoeddagfolder vindt het publiek een duo-dagpas van De
Lijn, enkel geldig is op Erfgoeddag. De NMBS biedt een weekendbiljet.Elke tweede Blue-bike op
Erfgoeddag is gratis. De grootste fietspunten bieden de Erfgoeddagfolder aan. Met 1 Bluebikekaart is het mogelijk om steeds twee fietsen tegelijkertijd ontlenen. Trein en fiets tijdens
Erfgoeddag is een prima combinatie.

De Erfgoeddagfolder kan meegenomen worden bij de 600 deelnemende organisaties, in een
groot aantal openbare bibliotheken en toeristische kantoren en in De Lijnwinkels. Een
exemplaar kan eveneens via het gratis telefoonnummer 1700 besteld worden.

Perscontact | niet voor publicatie
Bedankt om uw aanwezigheid op de persconferentie van 21 april te bevestigen! Voor meer
informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u terecht bij:
ROEL DAENEN
Coordinator communicatie, pers en partnerships
T. 02 213 10 73
G. 0496 62 66 08
E. roel.daenen@faronet.be
www.erfgoeddag.be | www.faro.be | www.erfgoeddoel.be

