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‘Leermonument’
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de Open Monumentendag en Cultuurmaand 2020 met als
thema ‘Leermonument’. We zijn dit jaar van start gegaan met een culturele netwerkbijeenkomst.
Verder komt er dit jaar een nieuwe brochure uit en doen we een oproep voor het aanmelden voor de
Monumentenprijs en de Cultuurprijzen. In deze nieuwsbrief vindt u meer hierover. Denkt u ook alvast
na over uw activiteit tijdens de Open Monumentendag en de Cultuurmaand?
Wij wensen u veel leesplezier!

Culturele netwerkbijeenkomst
Om Halderberge tijdens de Cultuurmaand en de Open Monumentendag goed op de kaart te zetten,
vond op 11 februari jl. een culturele netwerkbijeenkomst plaats. Meer dan 40 enthousiaste personen
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te netwerken. Nieuwe contacten zijn gelegd en we
kijken terug op een positief verlopen avond. Door Anneke Wijn is een toelichting gegeven op de
Economische Koepel. Kijkt u gerust eens op hun site www.ekh-halderberge.nl.
Een gedeelte van de ‘opbrengst’ van de avond vindt u terug op bijgaande foto.
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Nieuwe opzet brochure
De brochure wordt in een nieuw jasje gestopt. Hoe
het er precies uit gaat zien, dat houdt u nog van ons
tegoed. Op een later moment laten we aan u weten,
hoe u uw activiteit bij ons kunt aanmelden.

Aanmelden Cultuur- en Monumentenprijs
U kunt zelf uw favoriet aandragen voor de
Cultuurprijzen via vakjuryhalderberge@gmail.com.
Voeg hier een korte motivatie bij waarom u vindt dat
deze kandidaat in aanmerking komt voor de prijs.
Kandidaten voor de Monumentenprijs kunt u
voordragen aan de Monumentencommissie via het
mailadres c.voet@halderberge.nl.

Cultuurmakelaar
Via deze nieuwsbrief willen we vraag en aanbod bij
elkaar brengen. Heeft u bijvoorbeeld een monument
en zoekt u nog een ‘activiteit’, bijvoorbeeld een dansof zangoptreden of een (kunst)collectie om te tonen?
Dan brengen wij u als ‘cultuurmakelaar’ graag met
elkaar in contact via een oproep in deze Nieuwsbrief.
U kunt hiervoor mailen naar m.otten@halderberge.nl.

Open Monumenten Klassendag
Basisschoolleerlingen bezoeken op vrijdag
11 september 2020 monumenten in de gemeente.
Eigenaren die hun pand willen openstellen en hieraan
willen meewerken, kunnen zich aanmelden bij
Nelleke van Aken via
marktplaats@cultuureducatiehalderberge.nl.

Data 2020:
-

-

Aanmelden activiteiten: tot
1 juni 2020
Cultuur Café met bekendmaking
genomineerden Cultuurprijs:
woensdagavond 1 juli 2020
Open Monumenten Klassendag:
vrijdag 11 september 2020
Cultuurmaand: 11 september tot en
met 10 oktober 2020
Open Monumentendag:
11/12/13 september 2020
Afsluitingsavond Cultuurmaand met
uitreiking Cultuurprijs: zaterdagavond
10 oktober 2020

Lid werkgroep gezocht!
De werkgroep Cultuurmaand organiseert
diverse activiteiten rondom de
Cultuurmaand en Open Monumentendag.
Voelt u zich betrokken bij wat er zich
afspeelt in de gemeente op cultureel
gebied, bent u bekend met social media en
geïnteresseerd om als vrijwilliger deel uit
te maken van de werkgroep
Cultuurmaand? Neem dan contact op met
Colinda Voet, 14 0165 of mail naar
c.voet@halderberge.nl.

Contactpersonen





Algemeen contactpersoon Cultuurmaand en Monumentenprijs: Colinda Voet, tel. 140165,
c.voet@halderberge.nl
Aanmelden nieuwsbrief en activiteiten: Monique Otten, tel. 140165, m.otten@halderberge.nl
Aanmelden/contact jury Cultuurprijs: vakjuryhalderberge@gmail.com
Klassendag en Halderbergs Talent: Nelleke van Aken, marktplaats@cultuureducatiehalderberge.nl

