Uitnodiging

‘Your story is our heritage’
Storytelling als erfgoed en middel om erfgoed te interpreteren en te presenteren
internationale studiedag voor de erfgoed- en culturele sector
Landcommanderij Alden Biesen
18 april 2018

2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Storytelling is erfgoed, storytelling kan ten dienste
staan van erfgoed. Storytelling als doel en middel is het onderwerp van deze studiedag.
Wie herinnert zich niet de verhalen uit zijn kindertijd: verhaaltjes voor het slapengaan, volkssprookjes,
dorpsverhalen, verhalen uit andere culturen die tot de verbeelding spraken, verhalen ontsproten uit de
fantasie van onze voorouders, over elfen, prinsen en prinsessen, maar ook realistische verhalen van
mensen van vandaag. Verhalen en vertelkunst zijn erfgoed op zich, een orale traditie, nog steeds
springlevend. Deze verhalen presenteren aan het grote publiek is erfgoed toegankelijk maken. Dat doet
Alden Biesen met het Internationale vertelfestival, een 10-daags evenement in Alden Biesen dat zijn
gelijke niet kent in Europa. Kom de sfeer proeven en laat je inspireren. Deze studiedag valt middenin het
vertelfestival dat dit jaar plaatsvindt van 16 tot en met 24 april 2018.
Daarnaast blijven verhalen ook beklijven en zijn ze uitermate geschikt als middel en methodiek om
natuurlijk en cultureel erfgoed te interpreteren en te presenteren. Landcommanderij Alden Biesen heeft
de afgelopen 20 jaar heel wat expertise opgebouwd rond storytelling, storying en erfgoedinterpretatie in
de Europese projecten ‘Sheherazade’, ‘Tales’, ‘Story regions’ en ‘Inherit’.
Op 18 april 2018 organiseert Alden Biesen i.s.m. FEST (Federation for European StoryTelling) een
studiedag over storytelling in erfgoed. Laat je onderdompelen in de vele mogelijkheden die verhalen en
vertelkunst te bieden hebben aan jouw erfgoedorganisatie.
Het doel van deze dag is erfgoedactoren (directies, curatoren, medewerkers van musea, nationale parken,
tentoonstellingen, toeristische diensten etc.) te inspireren om aan de slag te gaan met storytelling. Ook
is er gelegenheid om te netwerken met vertellers. In de voormiddag prikkelen we je met mooie
voorbeelden uit binnen- en buitenland. In de namiddag neemt een verteller je mee in een 2-uur durende
workshop. Maak je keuze uit 3 workshops. Na een netwerkdrink sluiten we de dag af met een meertalige
vertelvoorstelling van de 3 Troubadours.
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Wie er niet genoeg van krijgt, kan om 19.30u. nog aansluiten bij het avondprogramma van het festival.
Hiervoor dien je wel apart te reserveren en deze voorstellingen zijn niet inbegrepen in de studiedag. Voor
meer info, zie http://www.alden-biesen.be/sites/default/files/avondscholen18.pdf.
Deze studiedag kost 25 euro, lunch, workshop en slotvoorstelling van de 3 Troubadours inbegrepen. Let op:
de voertaal is Nederlands, maar een deel van het programma is in het Engels.
Interesse? Stuur dan bijgaand inschrijvingsformulier, vóór 12 april 2018 terug naar
tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be.

Heb je nog vragen of heb je zelf een begeesterend project dat je graag wil presenteren, neem contact op
met julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be of bel 089 51 93 53. Wij kijken ernaar uit je te mogen begroeten.

Voorlopig programma:

9.00

Onthaal

9.30

Welcome story Regina Sommer (Engels)

9.40

Key note Regina Sommer (Engels)

10.25-10.40

Koffiepauze

10.40

Presentaties van bast practices (Nederlands)

12.15 – 13.15

Lunch

13.15u. - 15.15u.

Keuzeworkshop: 1 workshop te kiezen uit 3 vertellers (zie bijlage)

15.15u.-16.

Netwerkdrink

16u.-16.50u.

Afsluiter: Meertalige vertelvoorstelling – 3 Troubadours
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
“Your story is our heritage”
18 april 2018
Naam: ……………..…………………………….……

Functie: ………………………………………………………

Organisatie: …………………………...………………………………………………………
Adres:

…………………………...………………………………………………………

Telefoon:

…………………………...………………………………………………………

E-mail:

…………………………...………………………………………………………

Ik neem deel aan de lunch:

 ja

neen

Vegetarisch:  ja

 neen

Mijn voorkeur gaat uit naar de workshop van (kruis 1 keuze aan a.u.b.)
 Tom Van Mieghem
 Mats Rehnman
 Peter Chand
Mocht deze volzet zijn, dan ga ik graag naar de workshop van (kruis 1 keuze aan a.u.b.)
 Tom Van Mieghem
 Mats Rehnman
 Peter Chand

Ik neem deel aan  de netwerkdrink
Ik neem deel aan  de vertelvoorstelling van de 3 Troubadours

Mail dit formulier vóór 12 april 2018 naar Tamara Broeders:
tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be, tel : 089 519393.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van 25 euro op rekeningnummer BE44 3751 1110 0445
met vermelding van “voornaam-achternaam-studiedag 18 april 2018”
Als je uiteindelijk toch verhinderd bent, verwittig ons dan a.u.b.
Een wegbeschrijving vind je op www.alden-biesen.be.
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