Uitgave 2-2020

Leermonument
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2020 met nieuws over de organisatie van de Open Monumentendag
en de Cultuurmaand 2020 met als thema ‘Leermonument’. Begin dit jaar zijn we fanatiek van start
gegaan met de culturele netwerkbijeenkomst. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de
gevolgen van het coronavirus voor de organisatie van de Open Monumentendag en de
Cultuurmaand, de nieuwe brochure en het aanmelden van activiteiten.

Gevolgen coronavirus voor organisatie van
Open Monumentendag en Cultuurmaand 2020
In deze bizarre en onzekere tijden rondom het coronavirus is het even zoeken naar nieuwe manieren
van denken en doen. We weten nog niet wat de toekomst brengt nu het kabinet onze ‘social
distancing’ verlengd heeft tot eind april. Ondertussen wordt er keihard gewerkt door mensen in
onder andere de zorg, waarvoor hulde!
Wij begrijpen heel goed dat het ook voor jullie lastig is om te bepalen wat te doen met de Open
Monumentendag en Cultuurmaand 2020. De werkgroep Cultuurmaand houdt hierbij de landelijke
richtlijnen aan. Op dit moment luiden die als volgt: als de situatie het in september toelaat, zet in elk
geval de deuren van alle monumenten gewoon open – want Open Monumentendag gaat zonder
‘social distancing’ gewoon door. Wellicht betekent het dat editie 2020 een ‘light versie’ wordt ten
opzichte van voorgaande jaren, maar dat zal niemand ons kwalijk nemen. Ook de Cultuurmaand en
alle activiteiten daaromheen gaan vooralsnog ‘gewoon’ door.
Wij hebben wat tips op een rij gezet, om toch (een deel van) de organisatie te kunnen doorzetten.
- Vergader door gezamenlijk te bellen of met videobeeld;
- Focus op die activiteiten waarvoor weinig tot geen investeringen nodig zijn. Parkeer de rest
even tot de eerstvolgende bekendmaking van het kabinet over het vervolg van de
maatregelen;
- Probeer heldere annuleringsafspraken te maken met partijen/diensten;
- Wees creatief!
Wij streven ernaar, om iedereen in september/oktober te laten genieten van alles wat Halderberge te
bieden heeft op cultureel gebied. Kijkt u voor inspiratie ook eens op de website
www.leermonument.nl.
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Halderbergs Talent
Kinderen kunnen zich tot en met vrijdag 12 juni
aanmelden door het insturen van een filmpje en het
invullen van het aanmeldingsformulier op de website
www.halderberge.nl/cultuurmaand-en-openmonumentendag. De finale is op vrijdag
18 september 2020.

Aanmelden van activiteiten
Het aanmelden van een activiteit voor in de
brochure kan via de website www.halderberge.nl.
De invulpagina ziet er iets anders uit. Dit heeft te
maken met de nieuwe opzet van de brochure.

Aanmelden Cultuur- en Monumentenprijs

Data 2020:
- Tot 1 juni: aanmelden activiteiten
- 1 juli: Cultuur Café met bekendmaking
genomineerden Cultuurprijs
- 11 september: Open Monumenten
Klassendag
- 11 september tot en met 10 oktober:
Cultuurmaand
- 11/12/13 september: Open
Monumentendag
- 18 september: Finale Halderbergs Talent
- 10 oktober 2020: afsluitingsavond
Cultuurmaand met uitreiking Cultuurprijs

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. Hebt u bijvoorbeeld een monument
en zoekt u nog een ‘activiteit’, zoals een dans- of
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 mailen naar m.otten@halderberge.nl.

Contactpersonen





Cultuurmaand Algemeen 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

