
Erfgoedontmoeting & feestelijke uitreiking Brabantse Erfgoedprijs 2017

Donderdag 5 oktober 2017                       Duvelhok Tilburg

Graag nodigen wij je uit voor de Erfgoedontmoeting 2017, met aansluitend 
de feestelijke uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017, op donderdag 
5 oktober in het Duvelhok in Tilburg. De Erfgoedontmoeting vindt plaats  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na een borrel met een hapje eten ben je van 
harte welkom om 18.00 uur om de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs  
bij te wonen. 

Tijdens de Erfgoedontmoeting onderzoeken we graag samen met jou de soci-
ale kant van erfgoed: hoe kun je erfgoed inzetten voor een mooiere samenle-
ving en hoe bereik je dat meer mensen kunnen meedoen aan en genieten van 
erfgoed? En hoe kun je daarbij samenwerken met nieuwe partners binnen én 
buiten het erfgoedveld?

We zijn te gast in het Duvelhok, een in 2016 herbestemd monument van de 
Tilburgse textielindustrie. Karin Bruers, initiatiefneemster van Social Sofa en 
Social Salon, vertelt je over sociaal ondernemen op deze mooie erfgoedlocatie. 
Gastspreker Bart de Nil (FARO) inspireert je met een aantal praktijkvoorbeel-
den uit Vlaanderen, waarbij erfgoed wordt ingezet als middel om gezondheid 
en welzijn te verbeteren. In de middag staan er diverse werksessies op het 
programma, waarin je leert hoe je zelf met de sociale kant van erfgoed aan de 
slag kunt.

Het middagprogramma wordt afgesloten met een uitgebreide borrel met een 
hapje eten. Aansluitend ben je van harte welkom op de feestelijke uitreiking 
van de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Het thema van de dag komt hier terug: 
als rode draad in de rijke oogst aan inzendingen zien we dat erfgoed volop 
wordt ingezet voor een mooiere samenleving.  Gedeputeerde Cultuur Henri 
Swinkels maakt daarna bekend wie van de drie eindkandidaten de felbegeerde 
prijs in ontvangst mag nemen.

Locatie Duvelhok
 St Josephstraat 33
 Tilburg
Meer informatie?  Bekijk de website.

Informatie

Dieuwertje de Nigtere  dieuwertjedenigtere@erfgoedbrabant.nl
Doret Eeken doreteeken@erfgoedbrabant.nl
Anne-Wil Maris anne-wilmaris@erfgoedbrabant.nl
Meer informatie?  Bekijk de website.

Erfgoed voor een 
mooiere samenleving

Kosten

De Erfgoedontmoeting en de uitreiking van de 
Brabantse Erfgoedprijs kunnen gecombineerd of 
los worden bezocht. Deelname aan de Erfgoed-
ontmoeting bedraagt €35,00 per persoon. Voor 
studenten geldt een verlaagd tarief van €20,00. 
Kostenloos afmelden kan tot 28 september: 
daarna zijn wij genoodzaakt de kosten in reke-
ning te brengen. Het bijwonen van de uitreiking 
van de Brabantse Erfgoedprijs 2017 is gratis. 

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de Erfgoedontmoeting en/
of de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 
op 5 oktober? Meld je dan vóór 28 september 
aan via deze link. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding 
per mail. Mocht je deze niet ontvangen hebben, 
neem dan contact met ons op.


