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Overzicht

• Wat is Erfgoeddag?

• Thema ‘De Nacht’: enkele insteken

• Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:

➢ Waar te beginnen?

➢ Hoe doe je dat coronaproof?

➢ Je staat er niet alleen voor!

• Aan de slag: Stap voor stap je activiteit inschrijven



Wat is Erfgoeddag?

= de jaarlijkse feestdag voor 
cultureel erfgoed in Vlaanderen

→ Vanuit een centraal thema
lokaal cultureel erfgoed in de 
kijker zetten



Cultureel erfgoed?

= roerend en immaterieel erfgoed

→ ‘roerend’: ‘de dingen’, museum- en bibliotheekcollecties, archiefdocumenten, 
gebruiksvoorwerpen, etc.



Cultureel erfgoed?

= roerend en immaterieel erfgoed

→ ‘immaterieel’: verhalen, muziek, tradities, rituelen, feesten, ambachtelijke 
technieken
= ‘sporen’ uit het verleden die van generatie op generatie doorgegeven worden



Voor wie?

Iedereen die wil werken rond zijn/haar erfgoed en het jaarthema



Voor wie?

Iedereen die wil werken rond zijn/haar erfgoed en het jaarthema

• Professionele erfgoedspelers zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken, …

• Lokale en regionale erfgoedverenigingen

• Religieuze erfgoedzorgers, kerkbesturen, …

• Organisaties die erfgoed niet als kerntaak hebben zoals scholen, 
(sport)verenigingen,  bedrijven, socio-culturele organisaties, …



Wanneer?

Zaterdag 24 en zondag 25 april 2021, overal in Vlaanderen

Erfgoeddag wordt 20 jaar
= feestweekend met activiteiten
op alle mogelijke momenten:

➢ overdag
➢ ‘s avonds
➢ ‘s nachts
➢ ‘s ochtends vroeg



Thema ‘De Nacht’

Herneming van editie 2020,
die wegens corona afgelast werd

→ Programma editie 2020 levert
heel wat interessante ideeën en
insteken op



Thema ‘De Nacht’

Voorlezen en verhalen vertellen

van verhaaltjes voor bedtijd, over
poëzie, tot reisverhalen uit
verschillende culturen



Thema ‘De Nacht’

Het nachtleven

van feesten, muziek, dansen en uitgaan,
over verlichting door de eeuwen heen,
tot de donkere kantjes van de nacht
(criminaliteit, prostitutie, …)



Thema ‘De Nacht’

Ambachtelijke makers en de nacht

van stoffen verven met indigo
(nachtblauw), over het vervaardigen
van klokken en urnen, tot
nachtberoepen (zoals bakkers)



Thema ‘De Nacht’

De maan en de sterren

van hun invloed op geneeskunde,
tot hun afbeelding in de schilder-
kunst



Thema ‘De Nacht’

De eigenheid van de nacht

= rode draad doorheen het programma

De nacht roept niet alleen andere thema’s op, maar spreekt
ook andere zintuigen en emoties aan (Hoe beleef je erfgoed
wanneer je niets ziet?) en zorgt voor een andere sfeer (intiemer,
of net spannender).



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Waar te beginnen?

Doe inspiratie op, overleg met je achterban en ga op zoek naar
samenwerkingen!

→ zie ook de inspiratiebrochure Erfgoeddag 2020 (FARO) op 
erfgoeddag.be

(LET OP: Enkel als inspiratie, deadlines in de brochure zijn
die van de editie 2020)



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Goed om weten

• Erfgoeddag is GEEN opendeurdag, maar laat het publiek je 
instelling/collectie vanuit een andere (onbekende) invalshoek –
het Erfgoeddagthema – ontdekken

→ Het onbekende spreekt de Erfgoeddagbezoeker aan!



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Goed om weten

• Inhoudelijke voorwaarden:
> kwaliteit
> cultureel erfgoed centraal
> duidelijke link met het thema

• Praktische voorwaarden:
> gratis
> activiteit
> vindt plaats tijdens het Erfgoedweekend (24 & 25 april)



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Coronaproof

Beperking, maar ook een kans om de rode draad in het programma 
nog sterker te maken

→ Inzetten op een kleinschaligere, intiemere beleving van erfgoed in 
plaats van ‘massa-activiteiten’

→ Zoveel mogelijk op reservatie (meer controle, kleinere groepen): 
Erfgoedcel Brugge zorgt voor centraal inschrijvingssysteem



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Coronaproof

Beperking, maar ook een kans om de rode draad in het programma 
nog sterker te maken

→ Inzetten op digitale alternatieven (onderdelen van een activiteit, die 
ook online/digitaal te beleven zijn)

→ Goed nadenken over locatie (voldoende ruim, uitwijkmogelijkheden, 
buitenlocatie, …)



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Coronaproof

Probeer rekening te houden met verschillende scenario’s

→ Verschillende groepen deelnemers (vast aantal personen per tijdslot, 
inschrijven per bubbel, digitaal alternatief, …)



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Coronaproof

Inspiratie nodig?

Herbekijk ook zeker eens het panelgesprek rond ‘Erfgoed in het
nieuwe normaal’ via onze website.



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Je staat er niet alleen voor!

Erfgoedcel Brugge > lokale coördinatie

→ Jules, samen met het team van Erfgoedcel Brugge

Zoek samenwerkingen met andere organisaties

→We helpen je hier graag bij!



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Wat doen wij?

Coördinatie activiteiten in Brugge
➢Opvolging uitwerking van de activiteiten in Brugge

➢Stimuleren voldoen aan instapcriteria nationale coördinatie

➢Opvolgen inschrijvingen Brugse partners

Stimuleren van samenwerkingsverbanden
➢Overleg met deelnemers en zoeken naar mogelijke samenwerkingen



Een Erfgoeddagactiviteit organiseren:
Wat doen wij?

Stimuleren van activiteiten voor specifieke doelgroepen (o.a. 
diversiteit, kinderen/gezinnen)

Overkoepelende communicatie en promotie (o.a. lokale Erfgoeddag-
brochure, communicatie over het programma, centraal 
inschrijvingssysteem voor activiteiten op inschrijving, …)

Centraal infopunt tijdens het Erfgoedweekend



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 1

Informeer en overleg  in de komende weken met je 
achterban

→ Organiseer een (digitale) brainstorm binnen je organisatie 
en zoek naar mogelijke samenwerkingen.



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 2

Bezorg ons vóór 1 december je ideeën via 
erfgoeddag@brugge.be

→ Gebruik daarvoor de checklist in de inspiratiebrochure editie 2020 
als leidraad.

→Wil je graag deelnemen aan Erfgoeddag, maar heb je nog geen 
concreet idee? Of ben je op zoek naar een samenwerking met andere 
organisaties? Geef ons dan zo snel mogelijk een seintje!



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 2

Bezorg ons vóór 1 december je ideeën via 
erfgoeddag@brugge.be

→ Vragen of problemen bij het uitwerken van een coronaproof
concept? Geef ons een seintje! Wij denken graag met je mee.



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 3

Schrijf je activiteit vóór 8 januari in via 
https://inschrijven.erfgoeddag.be/ 

LET OP (1): Organiseer je dezelfde activiteit als voor de editie 
2020? Je vindt je inschrijving van vorig jaar nog terug in het 
inschrijvingssysteem. Je hoeft dus enkel de nodige informatie aan 
te passen en die activiteit opnieuw in te dienen.



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 3

Schrijf je activiteit vóór 8 januari in via 
https://inschrijven.erfgoeddag.be/ 

LET OP (2)! → 8 januari is de uiterste deadline van FARO. Schrijf je zelf in via 
de website? Probeer je inschrijving dan al tegen 6 januari in orde te 
brengen. Zo kunnen we je nog helpen als er problemen opduiken.

LET OP (3)! →Wil je dat we je helpen je inschrijving in te voeren? Bezorg 
ons dan je inschrijvingsfiche vóór 4 januari.



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

STAP 3

Schrijf je activiteit vóór 8 januari in via 
https://inschrijven.erfgoeddag.be/ 

Inschrijvingsprocedure bij FARO:

• Na je inschrijving krijgen wij een melding en kijken je inschrijving 
nog eens na

• Dan gaat de activiteit naar eindredactie Erfgoeddag Vlaanderen
• Erfgoeddag Vlaanderen stuurt je een bevestiging of bijsturing
• Nadien kan je je activiteit nog blijven wijzigen



Meedoen aan Erfgoeddag in 3 stappen

Ingeschreven?

Wij houden je via mail op de hoogte van alle verdere stappen naar 
Erfgoeddag (uitrol communicatie, inschrijvingen, praktische 
afspraken, …)



Vragen? 

Erfgoeddag Brugge 

p/a Pakhuizen

Komvest 45 

8000 Brugge 

Tel. 050 44 50 49 

Email: erfgoeddag@brugge.be

Website: https://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/erfgoeddag-2021


