Uitgave 3-2020
Dit is de derde nieuwsbrief over de Open Monumentendag en de Cultuurmaand 2020 met als thema
‘Leermonument’. De werkgroep Cultuurmaand streeft ernaar om iedereen in september/oktober te
laten genieten van alles wat Halderberge te bieden heeft op cultureel gebied. Uiteraard wel in een
corona-proof-jasje en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
We hebben gemerkt dat het voor ons allemaal lastig is om te bepalen hoe we dat dit jaar moeten
doen. Wij zijn erg blij dat vanaf 1 juni monumenten en musea in Nederland weer open mogen zijn.
Landelijk wordt opgeroepen om, als de situatie het in september toelaat, in ieder geval de deuren
van alle monumenten gewoon open te zetten. De Open Monumentendag gaat ook met ‘social
distancing’ gewoon door. Het is al wel duidelijk dat editie 2020 een ‘light versie’ wordt vergeleken
met voorgaande jaren. Ook de Cultuurmaand en alle activiteiten daaromheen gaan vooralsnog
‘gewoon’ door. Wij hopen dat dit jaar vooral lokaal de Open Monumentendag bezocht wordt.
Het besluit om de Cultuurmaand en de Open Monumentendag ook in Halderberge definitief te laten
doorgaan, wordt binnenkort voorgelegd aan het corona-kernteam van de gemeente Halderberge.
Totdat een definitief besluit is genomen, gaat de werkgroep door met de voorbereidingen. Wij
hopen dat u dit ook doet, want wij zijn natuurlijk afhankelijk van uw deelname.
Wilt u zich daarom z.s.m. op de gemeentelijke website aanmelden door het invullen van het
deelnameformulier (https://www.halderberge.nl/cultuurmaand-en-open-monumentendag)?
Doet u dit in ieder geval vóór 26 juni!
Kijk voor inspiratie ook eens op de website www.leermonument.nl.
Foto’s uit 2019: genomineerden Cultuurprijzen en winnares Peggy Bus

Om te weten te komen wat uw mening is over de Open Monumentendag en Cultuurmaand 2020, hebben
wij een enquête gehouden. In totaal 34 organisaties/personen hebben op de enquête gereageerd.
Dit heeft de volgende reacties opgeleverd: 20x ‘ik doe mee’; 6x ‘ik doe niet mee’; 8x ‘ik twijfel’.
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Protocol openstelling monumenten
beschikbaar
Er is een coronaprotocol voor monumenten opgesteld
ter bescherming en veiligheid van medewerkers,
waaronder vrijwilligers, bezoekers en anderen bij
heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis
voor het weer openstellen van monumenten en helpt
jullie bij het organiseren bij de Open
Monumentendagen 2020.

Data 2020 (onder voorbehoud):

Wij hebben gemerkt dat vaak gedacht wordt dat
monumenten en musea maximaal 30 personen
mogen binnenlaten. Dit is niet het geval. Meer
hierover leest u in het protocol
http://www.nederlandmonumentenland.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocol-Monumentenversie-15-mei2020.pdf?utm_source=Copernica&utm_medium=Ema
il&utm_campaign=Update8.

-

Genomineerden cultuurprijzen
De jury voor de Cultuurprijzen en de werkgroep
Cultuurmaand zetten alles op alles om begin juli de
drie genomineerden voor de Cultuurprijzen bekend te
kunnen maken. Dit jaar kan dat vanwege de
coronamaatregelen helaas niet via het Cultuur Café,
zoals u dat gewend was. We gaan ervoor zorgen dat
dit op gepaste wijze gebeurt.

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.

-

-

Tot 26 juni: aanmelden activiteiten
Begin juli: bekendmaking
genomineerden Cultuurprijzen
11 september: Open Monumenten
Klassendag
11 september t/m 10 oktober:
Cultuurmaand
11/12/13 september: Open
Monumentendag
18 september: Finale Halderbergs
Talent
10 oktober 2020: afsluitingsavond
Cultuurmaand met uitreiking
Cultuurprijs

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

