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Studiedagen voor zorgdragers van religieus erfgoed
Jaarlijkse CRKC-studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ focust op participatie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Centrum
voor Religieuze Kunst en Cultuur eind april de
studiedagen ‘Zorgen voor morgen?’. Op deze
bijeenkomst krijgen kerkbesturen,
gemeentebesturen en andere beheerders van
religieus erfgoed een update over wat leeft in het
religieus erfgoedveld.
Zoals altijd gaat de studiedag twee keer door,
telkens op een andere plek in Vlaanderen. Dit jaar
stranden ze in de Clemenspoort in Gent op dinsdag
24 april, en in de Oude Gevangenis in Hasselt op
donderdag 26 april. Het centrale thema van dit jaar
is participatie. Door nieuwe doelgroepen aan te
spreken, kunnen we de zorg voor religieus erfgoed
stimuleren en nieuwe kansen creëren. Tijdens de
studiedagen komen zorgdragers zelf aan het
woord. Ze delen hun praktijkervaring en vertellen
wat een brede deelname aan de zorg en de beleving van religieus erfgoed voor hen betekent. Ook de
theoretische onderbouw komt aan bod. Wat betekent participatie? Welke methodieken bestaan er?
Wie gaat er in Vlaanderen mee aan slag? Daarnaast is er op de studiedag een infomarkt waar tal van
boeiende partners aanwezig zullen zijn.
Deelnemen aan de studiedag kost € 30 (inclusief lunch en documentatie), studenten betalen slechts
€ 15. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 20 april via de website van CRKC. Daar kan je eveneens
het volledige dagprogramma bekijken.

Praktisch
Dinsdag 24 april 2018 – Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent
Donderdag 26 april 2018 – Oude Gevangenis (UHasselt), Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Deelname kost 30 euro | 15 euro voor studenten (inclusief koffiepauzes, broodjeslunch en receptie)
Inschrijven kan tot 20 april via het online inschrijvingsformulier.
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Over CRKC
Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid erkende
expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de Abdij van
Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie
van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het CRKC verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over
religieus erfgoed, ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders en bevordert de kennis en de
belangstelling voor religieus erfgoed.
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