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2e Nieuwsbrief 2021
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2021 over de Open Monumentendag en de Cultuurmaand 2021 met
als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie
over het inspiratiedocument, Halderbergs Talent en het aanmelden voor de Open Monumenten
Klassendag en het aanmelden van activiteiten. Wij begrijpen heel goed dat het ook voor jullie lastig is
om te bepalen wat te doen met de Open Monumentendag en Cultuurmaand 2021. Toch is de
verwachting dat er in september/oktober weer wat meer mogelijk is. We richten ons dan ook op dat
wat mogelijk is. Ook het afgelopen jaar is dit goed gelukt en het publiek ging weer graag op pad om te
genieten van cultuur, kunst en monumenten. Voor leuke ideeën verwijzen wij u naar het
inspiratiedocument. Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen!

MIJN MONUMENT
IS JOUW MONUMENT
Een vrije interpretatie van ‘Mi casa es su casa’
(mijn huis is jouw huis). Deze slogan draagt
gastvrijheid en openheid uit. We openen
letterlijk en figuurlijk de deuren van onze
monumenten voor iedereen! We willen ons
richten op de positieve boodschap en
uitdragen dat we iedereen met open armen
ontvangen. In principe past elk gebouw in het
thema, want in elk gebouw hebben mensen
gewoond, gewerkt, geleefd. Die verhalen
willen we zichtbaar maken.
In het inspiratiedocument staan allerlei
ideeën, zo ook om bijvoorbeeld jongeren te
betrekken. Denk aan geo-coaching, vloggen,
workshop voor jongeren in monumentale
setting, zang- of dansvoorstelling, expositie of
fotowedstrijd. Check ook eens de
rolstoelstoegankelijkheid van het gebouw.
Het inspiratiedocument vindt u op de
gemeentelijke website www.halderberge.nl
onder ‘Cultuurmaand’.
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Open Monumenten Klassendag
Basisschoolleerlingen bezoeken op vrijdag 10 september
diverse 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.

Brochure/aanmelden activiteiten
Net als in 2020 wordt ook dit jaar de brochure alleen
digitaal gepresenteerd en beschikbaar gesteld. Het grote
voordeel hiervan is dat wijzigingen tot het laatste
moment kunnen worden aangebracht. De flyer wordt
wel gedrukt en verspreid via diverse uitgiftepunten. De
eerste digitale flyer wordt in juli online gezet.
Aanmelden van activiteiten kan tot 1 juli 2021 via de
gemeentelijke website.

Data 2021:
-

Aanmelden activiteiten brochure: tot 1 juli
Bekendmaking genomineerden Cultuurprijzen:
begin juli
Open Monumenten Klassendag: 10 september
Cultuurmaand: 10 september t/m 9 oktober
Open Monumentendag: 10-11/12 september
Afsluitingsavond Cultuurmaand met uitreiking
Cultuurprijs: 9 oktober

Aanmelden Cultuur- en Monumentenprijs
U kunt zelf uw favoriet aandragen voor de Cultuurprijzen
via vakjuryhalderberge@gmail.com. Licht toe 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 een ‘activiteit’, bijvoorbeeld 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
hiervoor mailen naar: m.otten@halderberge.nl.

Meer info over Halderbergs Talent op de website
www.halderberge.nl onder ‘Cultuurmaand’

Contactpersonen
•
•
•
•

Algemeen contactpersoon: 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

