
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [verwijderd imv AVG]
Verzonden: maandag 27 september 2021 09:45
Aan: [verwijderd imv AVG]
CC: [verwijderd imv AVG]
Onderwerp: NoorderRuimte Erfgoed-meeting
Tijd: woensdag 13 oktober 2021 11:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: Pakhuis Libau - Hoge der Aa 5, Groningen - EN Teams voor de thuisvolgers

Beste mensen,

Hierbij stuur ik jullie de uitnodiging voor de eerste NoorderRuimte Erfgoed-meeting, een initiatief
van medewerkers uit verschillende lectoraten van het kenniscentrum die actief zijn met
erfgoedopgaven. Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking én het in gesprek
gaan over hoe we met vernieuwing in cultureel erfgoed omgaan?

We zijn blij dat we de eerste erfgoed-meeting bij Libau te gast mogen zijn, zeer gepast qua
thema omdat Libau of vele denkbare manieren actief is met erfgoedopgaven in de provincie
Groningen: van plantoetsing, tot onderzoek en het bijstaan van eigenaren, bedrijven en
overheden bij complexe opgaven. Annemarie de Groot hier restauratiearchitect (voor welstand
en het Erfgoedloket) en heeft zeer veel ervaring. Zij gaat ons ongetwijfeld meer vertellen over
haar passie voor haar vak en hoe het denken over het omgaan met veranderen van erfgoed de
afgelopen decennia is veranderd.

Dan nog even de agenda:
• 10 min koffie/thee & welkom
• 15 min kort voorstelrondje (naam, achtergrond/expertise/opleiding/lectoraat)
• 15-30 min inspiratiepraatje Annemarie de Groot (restauratiearchitect Libau)
• 5-10 min koffie/thee (pauze)
• 30 min doorpraten over de onderzoeksprojecten (casus, doel, beoogd resultaat)
• afsluiting (tussen 12.30-13.00u)

Let op: vanwege het coronaprotocol van onze gastlocatie zijn we beperkt tot 8 a 9 fysiek
aanwezige deelnemers, de rest kan aansluiten via de Teams link (zie onderstaand).

Hartelijke groet,

Maarten Vieveen
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