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Vernieuwde website mijnGelderland online!
Op donderdag 6 december is de vernieuwde website mijnGelderland gelanceerd. Deze publiekswebsite en
erfgoedplatform van Erfgoed Gelderland is in een nieuw jasje gestoken!
Samen met communicatiebureau Infocaster hebben we gewerkt aan een verbeterde navigatie, meer

overzicht en een frisse look. Neem een kijkje op de vernieuwde website: www.mijngelderland.nl

Terugblik: Met 'Sophia'
grensoverschrijdend langs de musea

Terugblik: 'Verbeelding van de Waal
op locatie' gelanceerd

Op 6 december gaven Erfgoed Gelderland, de
HAN en de Hochschule Rhein-Waal in Kasteel
Doorwerth een Sneak Preview van ‘Sophia’ en de
eerste resultaten van RheijnLand.Xperiences, het

Op 13 december vond het unieke
dubbelevenement ‘Verbeelding van de Waal op
locatie’ plaats in Bemmel en Beuningen. Dit
project is een initiatief van het Dijkmagazijn

samenwerkingsproject voor en met Duitse en
Nederlandse musea in de regio Rijn-Waal.

Beuningen, Stichting Lingewaard Natuurlijk, De
Bastei, bureau Overland en Erfgoed Gelderland.

RheijnLand.Xperiences maakt een verbindend
verhaal voor de musea in de grensstreek van
Gelderland en Nordrhein-Westfalen om het
museumbezoek over de grens te stimuleren.
Centraal daarbij staat een game-app, die
jongeren (14-25 jaar) uitdaagt om leerling te
worden van een mysterieuze handelaar, Sophia,
die emoties, herinneringen en ideeën verzamelt
rond kunstwerken en objecten in de
deelnemende musea in de regio.
Lees hier meer over de bijeenkomst.
Foto: Jan Adelaar Fotografie

'Verbeelding van de Waal op Locatie' wil een
impuls geven aan de ‘dWaalpunten’; de lokale
bezoekerscentra langs de Waal, zoals de
Veldschuur en het Dijkmagazijn. Dit gebeurt op
verschillende manieren. In beide
bezoekerscentra zijn touchscreens geplaatst,
waarop de mijnGelderland-special te lezen is.
Daarnaast is er een rijk geïllustreerd
boek verschenen, dat ook in papieren versie te
koop is bij onder andere De Bastei.
Lees hier meer over de bijeenkomst.

Ieders Museum: toekenningen stimuleringsregeling en sluitingsdata 2019
In de vijfde ronde van de stimuleringsregeling van Ieders Museum zijn drie aanvragen gehonoreerd. Het
gaat hierbij om Museum Smedekinck uit Zelhem, het Airborne Museum ‘Hartenstein’ uit Oosterbeek en
het Voerman Museum uit Hattem. In totaal gaat het om een toekenning van € 13.000. Lees hier meer.
Sluitingsdata stimuleringsbijdrage 2019
De data en deadlines voor het indienen van aanvragen voor de stimuleringsregeling Ieders Museum voor
2019 zijn inmiddels bekend. Bekijk de data hier!

SAVE THE DATES
'Aangenaam kennismaken' | 7 februari 2019
In 2017 en 2018 hebben we zo’n 45 erfgoedorganisaties mogen verwelkomen als nieuw lid van coöperatie
Erfgoed Gelderland. Daar zijn we blij mee en trots op!
Graag willen we al deze nieuwe leden goed of beter leren kennen. Daarom organiseren we speciaal voor
hen de bijeenkomst 'Aangenaam kennismaken' op donderdagmiddag 7 februari. Op deze middag hoort u
meer over de mogelijkheden die u als lid heeft, maakt u kennis met de mensen achter de schermen en
kunt u onderling kennismaken. De betreffende leden ontvangen begin januari een persoonlijke
uitnodiging. Natuurlijk zijn ook andere leden die deze bijeenkomst willen bijwonen van harte welkom.

Wikiwerkgroep#5
24 januari 2019

Het Juiste Loket SPECIAL
26 februari 2019

Op donderdag 24 januari vindt de laatste Wikiwerkgroep van het project Gelders erfgoed op

Op donderdagmiddag 26 februari organiseren we
weer een speciale bijeenkomst voor historische

Wikimedia plaats. Tijdens deze bijeenkomst

verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’. Deze
bijeenkomst zal in het teken staan van

delen we ervaringen, resultaten en ideeën over

perswijsheid: persbenadering en communicatie.

hoe we verder gaan met Wikimedia.
Tijdens het praktijkgedeelte besteden we

Het programma zal bestaan uit een plenair
gedeelte, onder andere over het omgaan met de

aandacht aan een aantal tools die gebruikt

lokale media en hoe u meer publiciteit krijgt.

kunnen worden om het aantal bezoekers van
uw materiaal op Wikimedia te meten en leert

Daarnaast zal er een workshopgedeelte zijn, in
kleine groepjes, over het opstellen van een goed

u hoe u een rapport kunt uitdraaien voor
gebruikersstatistieken in Wikimedia.

persbericht en sociale media berichten.

Cultuurcollege voor het erfgoedveld | 2019
De komende maanden staat er weer een aantal interessante cursussen van CultuurCollege op het
programma. Cultuur College is het scholingshuis van Erfgoed Gelderland en Cultuurmij Oost.
CultuurCollege heeft uiteenlopende cursussen op het programma staan. Daaronder ook cursussen die wij
ontwikkelden voor de erfgoedsector.
Collectiewacht Beheer en Behoud op 18 februari
Adlib – Je collectie bij de tijd op 4 en 18 februari
Vrijwilligersmanagement op 18 maart
Een tentoonstelling maken: hoe doe je dat? op 10 april
De introverte professional op 20 mei

Meer nieuws van Erfgoed Gelderland leest u op onze website
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