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BOVENLOKAAL CULTUURNIEUWS

Save the date 12/12/20 - State of the Region
Genk – Zaterdag 12 december trekt State of the Region, georganiseerd door
De Federatie, naar Casino Modern in de André Dumontlaan 2 in Genk
(Waterschei). Het ideale ontmoetingsmoment voor mensen en organisaties
die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving! De inschrijvingen
starten dit najaar. Meer info …

Sien Eggers in 'U bent mijn moeder'
Beringen – Vrijdag 23 oktober speelt Sien Eggers in het Cultuurcentrum
Beringen het eerlijke en aangrijpende theaterstuk ‘U bent mijn moeder’, een
stuk rond dementie onder regie van Stefan Perceval.
Meer informatie vind je hier.

Pianorecital in de St.-Aldegondiskerk
As – Vrijdag 9 oktober 2020 om 20 uur vertolkt de jonge Limburgse
concertpianiste, Marie François, werken van Beethoven, Chopin, Debussy en
Gershwin in de Sint-Aldegondiskerk. Klik hier voor meer info over de voorstelling
The Corona Cure.

Madame Rosa
Leopoldsburg - Op donderdag 15 oktober staat in CC Leopoldsburg ‘Madam
Rosa’ geprogrammeerd, een voorstelling van Het Gevolg met Chris Lomme
en mensen uit kwetsbare doelgroepen. Meer
info https://www.ccleopoldsburg.be/madame-rosa

Limburgs talent in CC MUZE
Heusden-Zolder – Donderdag 10 december stellen de 9 muzikanten van The
Muze Jazz Orchestra het album ‘Times change, and so must we’ voor in de
schouwburg van CC MUZE. Het album, gecomponeerd door saxofonist
Lennert Baerts, wordt het hoogtepunt van een feestelijk najaar. Noteer ook in
je agenda: 1 november: composities van altsaxofonist Lieven Cambré, 21-

23 november: Anti-Panopticon. Meer info: www.muze.be &
www.muzejazzorchestra.com.

Klub Karbon-jongeren ontmoeten culturele centra
Vijftien jongeren, onder begeleiding van 2 vormingswerkers van Arktos,
ontmoetten de programmatoren van drie cultuurcentra (CC MUZE in
Heusden-Zolder, C-mine in Genk en Cultuurcentrum Casino in HouthalenHelchteren) om mee te denken over wat zij op deze podia willen zien. Meer
info op https://arktos.be/nl/vorming/klubkarbon. Volg Klub Karbon op instagram!

Nog tot 15/11: Vlaamse subsidieaanvragen
voor jouw bovenlokaal project
Is bovenlokaal werken iets voor jouw organisatie? Grijp je
kans om te experimenteren en te groeien via een
projectsubsidie van de Vlaamse Overheid (binnen het
decreet bovenlokale cultuurwerking). Eerstkomende
deadline op 15 november 2020.
Lees alle voorwaarden voor deze aanvraag via Cultuur OP/TIL.
Toets je graag je projectidee af of zoek je ondersteuning
bij het schrijven van je dossier? Neem dan contact op met
leengos@mijnerfgoed.be.

NIEUWS UIT DE ERFGOEDCEL

Expo | Bacongo Limburg
Bacongo Limburg brengt een stukje actuele geschiedenis tot leven. Met
getuigenissen en dagboeken, foto’s en films. Welke impact heeft dat
gedeelde verleden vandaag nog? Welke rol hebben Limburgers gespeeld in
Congo? En Congolezen in Limburg? Werp samen met de getuigen, Het
Stadsmus en zijn partners een kritische blik op een controversiële episode.
De expo loopt van 10 oktober 2020 t.e.m. 3 januari 2021 in Het Stadsmus
te Hasselt. Daarna zal de expo doorreizen naar verschillende andere locaties,
waaronder Cultuurcentrum Maasmechelen van 31 maart tot 18 mei 2021.
Toegang is gratis, reserveren verplicht. Meer info vind je op de website van
Bacongo Limburg.

Onder de radar | Zoek mee naar sporen uit WO II

WO II liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen.
Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) start met een nieuw
participatief project. En daarvoor rekent het ook op jou! Duik mee onder de
radar en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen,
schuiloorden, … Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag.
Ken je zelf een relict of een overblijfsel uit WO II? Heb je een origineel
verhaal over dit relict? Prik het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van
de vele luchtfoto’s. Voeg vervolgens je eigen verhaal, foto’s en filmpjes toe op
het platform. Deel je informatie met alle Limburgers. Of struin door de
vondsten van anderen en herontdek wat al die tijd onder de radar bleef.
"Onder de radar" in primeur
Wil jij het platform als eerste ontdekken? Wel, op vrijdag 9 oktober 2020,
tijdens het weekend van de Archeologiedagen, lanceert het provinciebestuur
van Limburg het digitaal platform van “Onder de radar”. Vanaf 8 uur kun je
online starten met grasduinen tussen de Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s
door op de "kaart" te klikken op www.onderderadar.be.
Verken jouw omgeving en bij voorkeur de volledige provincie, en leg als
eerste de laatste geheimen van WO II bloot. Je kunt jouw verhaal inzenden
tot 30 juni 2021.
Schrijf je in om op de hoogte te blijven van de lancering. Je ontvangt
onmiddellijk een bevestigingse-mail van je inschrijving.
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed organiseert samen met partners in dit kader ook een
Erfgoedcafé op 20 november. Meer informatie hierover volgt snel.

Digitale inspiratiesessies | Erfgoeddag 2021
In aanloop naar Erfgoeddag 2021 op 24 en 25 april organiseert FARO dit
najaar 5 digitale inspiratiesessies. Veilig en coronaproof! Bijkomend
voordeel? Geen verplaatsing nodig én je maakt kennis met
erfgoedorganisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.
Deelnemen is gratis, reserveren is verplicht. Meer info vind je hier.

Boekvoorstelling 'In harmonie. De kracht van het middenveld'
Vrijdag 16 oktober viert Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden haar
150-jarig bestaan in cultuurcentrum MUZE. Met ruim zestig muzikanten en
meer dan honderd actieve vrijwilligers is deze vereniging symbool voor het
krachtige middenveld. Bart Demyttenaere verdiepte zich in het onderwerp en
stelt nu zijn boek voor. ‘In harmonie. De kracht van het middenveld’ is een
ode aan elke vrijwilliger die zich onbaatzuchtig inzet voor een warm
gemeenschapsleven.

De toegang is gratis maar reservatie van een ticket is verplicht
via www.muze.be
Meer informatie over het evenement vind je hier.

Basiscursus 'Inventariseren in een kerk' | PARCUM
Op 22 oktober 2020 organiseert PARCUM opnieuw
de basiscursus 'Inventariseren in een kerk'. Deze keer gaat de vorming
door in de Sint-Martinuskerk in Genk.
Tijdens deze namiddagcursus leer je de kneepjes van het inventariseren. Hoe
meet ik een kelk? Hoe fotografeer ik een kazuifel? Hoe beschrijf ik een
communiebank? Met tal van praktische tips ga je in je kerk van start om een
erfgoedinventaris te maken.

Praktisch
Donderdag 22 oktober 2020, van 13.30 tot 17 uur
Deelnemen kost € 5, vooraf inschrijven is verplicht.

Kan je er niet bij zijn? Bekijk dan zeker andere vormingsmomenten
op www.parcum.be/vormingskalender.

Maak kennis met onze vrijwilligers in het Mijnmuseum!
Iedere dinsdag tijdens de maanden oktober en november lichten we een tipje
van de sluier over het digitaliseringsproject van het plannenarchief in
Mijnmuseum Beringen. Onze enthousiaste vrijwilligers delen hun ervaringen,
unieke vondsten en vertellen over vrijwilligen in tijden van corona. Op onze
Facebook- en Instagrampagina doen we hun verhaal uit de doeken, hou dus
zeker onze kanalen in de gaten!

Herita-projectrekening voor jouw onroerend erfgoedproject
Voor veel onroerend erfgoedprojecten is de financiële ondersteuning van
giften onontbeerlijk. Zonder donateurs zouden heel wat mooie
erfgoedplannen nooit gerealiseerd zijn. Via een Herita-projectrekening
kunnen de donateurs van jouw onroerend erfgoedproject in 2020 uitzonderlijk

60% van hun gift recupereren. Een mooie fiscale hefboom voor donateurs en
een sterk argument dat jouw zoektocht naar giften aanzienlijk
vergemakkelijkt! Klik hier voor meer info.

Projectvereniging MiddenLimburg zoekt tijdelijke
versterking
Projectvereniging Midden-Limburg, die
vanaf dit jaar, naast Erfgoedcel MijnErfgoed, ook een bovenlokale
cultuurwerking voor As, Beringen,
Genk, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Leopoldsburg en
Maasmechelen uitwerkt, zoekt voor de
periode van 1 november 2020 t.e.m.
12 maart 2021 een algemeen zakelijk
coördinator (60%).
Interesse? Bekijk de volledige
jobomschrijving via
www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/vacature
Stel je kandidaat t.e.m. 9 oktober
2020!

Nieuwe merknaam voor Projectvereniging
Midden-Limburg in de maak!

En tenslotte lichten we een tipje van onze sluier…. Samen met het
communicatiebureau Identify.Me zijn we volop bezig met de uitwerking van
de nieuwe naam en logo voor Projectvereniging Midden-Limburg. Een nieuwe
werking, een nieuwe naam, een nieuwe smoel… Brains are boiling!!!! We
houden je op de hoogte!

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de convenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeenten As, Beringen,
Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid.
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be.
Projectvereniging Midden-Limburg bestaat uit de deelwerkingen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de
Bovenlokale Cultuurwerking. De deelwerking “ Bovenlokale Cultuurwerking” is een
samenwerkingsverband tussen de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren,
Leopoldsburg en Maasmechelen en wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. De deelnemende gemeenten
werken samen een dynamisch bovenlokaal cultuurbeleid uit.
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