Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Herinnering Symposium Klinkend Erfgoed 11 sept 2015

Uitnodiging (herinnering)
Symposium Klinkend Erfgoed
Vrijdag 11 september 2015
Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor het symposium Klinkend erfgoed; behoud, beheer en gebruik. Dit vindt plaats op 11
september 2015 in de Grote Sint Laurenskerk, Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar.
Veel orgels, luidklokken, carillons en torenuurwerken behoren tot het klinkend erfgoed. Hoe behouden en onderhouden
we dit? Wat is de toekomst hiervan nu kerkgebouwen sluiten of een andere bestemming krijgen? Deze onderwerpen
komen tijdens dit symposium aan de orde.
Voor wie
Iedereen die interesse heeft in klinkend erfgoed is welkom: professionals en vrijwilligers, kerkbeheerders en eigenaren,
muziek en cultuurliefhebbers, kortom iedereen die zich bezig houdt met en interesse heeft in klinkend erfgoed.
Kosten
Kosten voor deelname zijn €45,00. U ontvangt na aanmelding per email een bevestiging en factuur.
U kunt zich hier aanmelden.
Programma
10.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

11.00 uur

Welkom en opening
Michiel Zonnevylle, voorzitter VBMK en mevrouw Anjo van de Ven, wethouder Cultuur en Monumentenzorg
Alkmaar

11.10 uur

Inleiding
Wim Eggenkamp, dagvoorzitter, oudrijksadviseur Cultureel Erfgoed

11.20 uur

Toekomst Kerken: Van Noodklok tot Feestgelui
Mirjam Blott, projectleider Nationale Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, RCE

11.40 uur

Muzikaal intermezzo

11.55 uur

Klinkend Erfgoed in gebruik
Paul Morel, Stadherstel Amsterdam

12.15 uur

Lunch
Mogelijkheid tot rondwandeling door monumentaal Alkmaar o.l.v. stadgidsen
met bezoek aan een van de locaties met klinkend erfgoed

14.15 uur

Het platform Klinkend erfgoed: voor iedereen
Rudi van Straten, specialist Klinkende monumenten, RCE

14.30 uur

Klinkend erfgoed, de immateriële betekenis
Fons Asselbergs, oudrijksadviseur Cultureel Erfgoed

15.00 uur

Muzikaal intermezzo

15.15 uur

Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
Forumleden: Marlo Reeders, directeur Grote Kerk Naarden, Adri Steenhoek, voorzitter Orgelfestival Holland
en alle sprekers

15.45 uur

Theepauze
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Afsluiting

17.00 uur

Borrel

Het programma wordt afgewisseld met drie muzikale intermezzo’s:
1. Pieter van Dijk, orgel, en Matthijs Koene, panfluit spelen Sonate in hmoll van J.S. Bach
2. Frank van Wijk, koororgel en Marjan Smit, sopraan
3. Pieter van Dijk en Frank van Wijk spelen Bachsuite 4 mains op orgel, met medewerking van dansstudio Flex. Het
optreden bestaat uit drie choreografieën (Lisanne Swart en Lizette Visser) op muziek van Bach: Menuetto, Bourree en
Passepied. De dansers zijn in de leeftijd van 1117 jaar.
Van 20.0021.00 uur is er een orgelconcert in de Grote Laurenskerk. Toegang is gratis voor de deelnemers van het
symposium. U ontvangt ’s morgens bij binnenkomst een toegangsbewijs.
Wij stellen het op prijs als u deze aankondiging doorstuurt naar mogelijke andere geïnteresseerden.
Organisatie
De organisatie van het symposium is in handen van De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in
Nederland (VBMK), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Platform Klinkend Erfgoed en de Stichting
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
www.klinkenderfgoed.nl
www.vbmk.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.stichtingerm.nl
In het kader van de Open Monumentendagen op 12 en 13 september is De Grote Kerk ook het gehele weekend
geopend.
Daarnaast zijn dit weekend ook de Nationale Orgeldagen met concerten in het hele land .
Het is mogelijk dat u deze mail ook via een van de andere organisaties ontvangt als u ook in hun bestand bent
opgenomen.

Nadere informatie
info@vbmk.nl
0337601160
Informatie over restaurants en hotels in Alkmaar
vindt u op de site van de VBMK

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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