ERFGOEDDAG 25-26 APRIL 2020: DE NACHT
Op zoek naar inspiratie?
Erfgoedcel Land van Dendermonde denkt mee...

NACHTRAVEN
Heel wat mensen, vroeger en nu, zijn 's nachts of voor dag
en dauw aan het werk. Sommige beroepen, zoals cafébaas of
sekswerker, worden traditioneel geassocieerd met het nachtleven. Erfgoeddag 2020 biedt heel wat kansen om deze
nachtraven in de kijker te zetten. Via een tentoonstelling over
oude beroepen als lantaarnopsteker en porders, interviews
met nachtwerkers vandaag, interactieve workshops rond
nachtberoepen zoals brood bakken of letterzetten en drukken. Mogelijkheden te over!
Ook Sint-Maarten en Sinterklaas zijn vooral 's nachts actief. Een activiteit rond deze feesttradities spreekt
ongetwijfeld kleine (én grote) bezoekers aan!
Nachtwinkels zijn vandaag niet meer uit het Vlaamse straatbeeld weg te denken. Vroeger vond je ze
alleen in de grote steden, nu schieten ze ook in provinciestadjes en grote dorpen als paddenstoelen uit de
grond. Nachtwinkels zijn goed voor 4.000 voltijdse banen. De uitbaters zijn meestal allochtoon en komen
doorgaans uit Zuid-Azië: India, Pakistan en Bangladesh. Wat drijft deze mannen en vrouwen om 's nachts
te werken? Hoe verschilt hun nachtelijk leven in België van dat in hun land van herkomst? Erfgoeddag
2020 vormt het ideale aangrijpingspunt voor multiculturele initiatieven!

LICHT EN DONKER

LICHT EN DONKER
Dag en nacht... Dat is licht en donker. Zonlicht, sterrenlicht,
kaarslicht, fakkels, verlichting, lichtreclame,... maar ook
duisternis, schaduw en schimmen, mysterie... De lijst met
mogelijke invalshoeken rond licht en/of donker is eindeloos:

Workshop kaarsen maken
Expo over de evolutie van verlichting
Sterren kijken en de mythologische verhalen bij
sterrenbeelden
Workshop foto's ontwikkelen in een donkere kamer
Gegidste wandeling aan het Donkmeer over de
geschiedenis van het turfsteken
Avondwandeling met zelfgemaakte fakkels, uitgeholde
bieten,...
Het maken van en/of kijken naar een schimmenspel
Zaklampenbezoek door een donker museum

Het gebruik van de sterren als navigatiemiddel in de
scheepvaart
Workshop je eigen camera obscura maken
Smokkelen tijdens WOII: nachten vol gevaar!
Tentoonstelling met (lokale) kunst die nachtelijke taferelen
uitbeeldt
Voordracht van gedichten rond het thema nacht, licht en
donker
Bier en zonlicht gaan niet samen. Brouwen: een procédé dat
berust op het donker
Glasramen: bron van schoonheid én licht in kerken
....
Wat als het altijd donker is? Hoe is het om blind of slechtziend te zijn? Het MuZIEum in Nijmegen neemt
bezoekers mee op pad in een wereld waar horen, ruiken, voelen en proeven opeens een veel grotere rol
spelen dan je gewend bent. Steek eens een rondleiding of tentoonstelling in elkaar waar de nadruk niet
ligt op kijken of wat dacht je van een tentoonstelling in een donkere ruimte?

DUIZEND-EN-EEN NACHT
Wezens van de nacht spelen een centrale rol in tal van
sprookjes en volksverhalen. Weerwolven, kwelgeesten, heksen
en spoken nemen groot en klein mee naar de wondere wereld
van ‘het verleden’, een reisje waartoe Erfgoeddag zich perfect
leent! Neem bezoekers mee door Buggenhoutbos, de Gratiebossen, de Kalkense Meersen, langs het kasteel in Laarne,... en
dompel ze onder in de verhalen die onze regio rijk is. Geen
zin in een wandeling? Wat dacht je van een kampvuuravond
met spookverhalen? Nachtwezens zijn ook het perfecte startpunt voor knutselworkshops, voorlees- en vertelsessies, bosspelen, theatervoorstellingen, etc.
De erfgoedcel werkte in 2017-2018 heel wat initiatieven uit rond volksverhalen (kinderboek, fietstocht,
vertelworkshops,...). Op zoek naar volksverhalen uit de regio of een idee om aan de slag te gaan met ons
projectaanbod? Wij horen het graag!

SLAAP ZACHT...
De link met slaap en slaapgewoonten is overduidelijk... Hoe je
aan de slag gaat met dit thema hoeft echter allesbehalve voor
de hand liggend te zijn! Mogelijke insteken zijn:

Expo rond nachtelijk textiel
Muziekvoorstelling met (internationale) slaapliederen
Sleepover in een museum of kerk
Lezing over oud bijgeloof rond slaaprituelen

Expo over slaaprituelen en -verschillen in de wereld
Workshop dromenvangers maken
Ga creatief aan de slag met de figuur van klaasvaak of het zandmannetje
Poppenkastvoorstelling voor het slapengaan
Het kerkhof, als plek van eeuwige rust, biedt een mooie locatie voor
een activiteit rond de evolutie van of verschillen in de visie van
mensen op overlijden en begraven.

Algemene tips
Iedereen kan een Erfgoeddagactiviteit op poten zetten! Gemeentediensten, lokale verenigingen, scholen, horeca,
bedrijven, maar ook particulieren. De enige voorwaarde is dat de activiteit gratis is (aanbieden van drinken of
eten tegen betaling kan uiteraard wel).
Het thema van Erfgoeddag is "de nacht", maar dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat je activiteit in de
nachtelijke uren moet plaatsvinden. Activiteiten kunnen plaatsvinden op zaterdag 25 april (vanaf 10u) en zondag
26 april (tot 18u) en alle uren daartussen!
De erfgoedcel komt graag ter plaatse om een (deel van een) activiteit te helpen uitdenken. Naast inhoudelijke
ondersteuning ook financiële ondersteuning nodig? Dien ten minste 3 maanden voor Erfgoeddag een aanvraag
voor een projectsubsidie in bij de erfgoedcel. Subsidies kunnen tot 1750 euro bedragen.
Een of meerdere activiteiten registreren kan t.e.m. 10 januari 2020 via www.erfgoeddag.be/inschrijving. Alle
activiteiten verschijnen op de website www.erfgoeddag.be en in de regiobrochure die de erfgoedcel samenstelt
en verdeelt.
Voor alle vragen: één adres!
Erfgoedcel Land van Dendermonde
Nijverheidsstraat 3
9200 Dendermonde
info@egclandvandendermonde.be
025 25 03 40
Altijd welkom na afspraak!

